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A¿a dupå cum am promis în editorialul inaugural (ian.
2005), revista valorificå aspecte privind marele poten¡ial
de valori din aceastå stråveche vatrå de istorie ¿i spiri-
tualitate româneascå, råmânând, totodatå, deschiså fe-
nomenului cultural na¡ional. Poe¡i, prozatori, critici ¿i istorici
literari, dramaturgi ¿i publici¿ti din diferite asocia¡ii de
crea¡ie au fost gåzdui¡i în paginile revistei, la adevårata
måsurå a  capacitå¡ii ¿i talentului lor. Le mul¡umim ¿i cu
acest prilej pentru pre¡ioasele contribu¡ii, dar ¿i pentru faptul
de a fi solidari cu acest voluntariat, unul al gratuitå¡ii crea-
toare (de „dulce robie”, vorba poetului), adicå nesti-
pendiat…

Ba mai mult, în paginile revistei ¿i-au gåsit loc ¿i
scriitori care tråiesc pe alte meridiane, dincolo de fruntariile
patriei. E o mare cinste dar ¿i un considerabil prestigiu så
¿tii cå „Portal-Måiastra” ajunge în mai multe puncte ale
mapamondului, bucurându-se nu numai de colaborarea unor
veritabile condeie, dar ¿i de aprecieri în mass-media din
Fran¡a, Germania, SUA, Canada, Spania, Anglia, Grecia,
Serbia, Albania, Moldova etc.

Programul cultural „Portal-Måiastra” va continua cu
aceea¿i deschidere cåtre valorile autentice, nåzuind,
desigur, la o mai dreaptå impunere în peisajul cultural
na¡ional. Pe lângå mult-apreciatele numere tematice  de
pânå acum (Brâncu¿i, Mircea Eliade-Ionel Jianu-Petru
Comarnescu, Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi,
Månåstirea Tismana…) vom edita altele, promovând noul,
autenticul, ineditul ¿i nefåcând rabat de la criteriile valorice
¿i imperativul estetic.

Fie ca jubileul „Portal-Måiastrei”, marcând Semi-Semi-Semi-Semi-Semi-
centenarul comemorativ centenarul comemorativ centenarul comemorativ centenarul comemorativ centenarul comemorativ al Titanului din Hobi¡a Gorjului, så
adune talentele, voca¡iile ¿i pe scriitorii de pretutindeni
care au ceva de spus, întru definirea mai exactå a pro-
gramului nostru ¿i impunerea meritatå a acestui periodic
de largå audien¡å culturalå ¿i deschidere europeanå.

REDACºIA

„Dacå pentru ¡ara lui, Brâncu¿i este o
mândrie în care intrå aproape total sfiala
neîn¡elesului, pentru Apus, pentru Fran¡a,
pentru Germania ¿i în ¡årile devenind con¿tiente
de cultura lor na¡ionalå, numele lui Brâncu¿i
înseamnå o piatrå de hotar…

La în¡elegerea operei lui Brâncu¿i se ajunge
prin treptele unei cunoa¿teri ascensionale, în
care fiecare treaptå e o despuiere, o dezbråcare
a sim¡irii din falsele podoabe ale cuno¿tin¡ei
logice cu care Omul, crezând cå o înfrumu-
se¡eazå prin veacuri, nu a fåcut decât så o
denatureze.

Opera lui Brâncu¿i, cu toate cå nu face parte
din estetismul ermetic al unor Mallarmé, Valéry
ori al unui Barbu, sau din noua ¿coalå în care
trebuiesc amintite numele lui G. Apollinaire, Max
Jacob, Erik Satie, James Joyce – to¡i contem-
porani ¿i prieteni ai lui Brâncu¿i -, câ¡iva supra-
reali¿ti ¿i mai ales acest Tristan Tzara, nåscut
în România -, opera lui Brâncu¿i nu-¿i apar¡ine
decât sie¿i, ea înså¿i fiind o ¿coalå, ¿i el,
Brâncu¿i, pårintele spiritual ¿i pontiful ei….

În scrisoarea din 20 mai 2006
adresatå nouå, criticul ¿i istoricul literar
M. N. Rusu, stabilit, de ani buni, la New
York, face o mårturisire demnå de
aten¡ia brâncu¿iologilor ¿i ne trimite
materialul inserat mai jos (publicat,
într-o primå formå, în revista de spiri-
tualitate ¿i culturå româneascå Lumi-

nå linå/ Gracious Light, din New York, vol. III, nr. 1, ianuarie-
martie 1998, pp. 17-20, apoi în hobdomadarul Romanian Her-
ald, nr. 838, din 10-16 decembrie 2004, pp. 16-17).

Reproducem, mai întâi, din scrisoarea sus-men¡ionatå,
precizårile d-lui M.N. Rusu, menite a clarifica problema legåturii
marelui Brâncu¿i cu Parisul, mai exact zis, hotårârea ab initio a
tânårului ambi¡ios de a „cuceri” capitala artei moderne, prin
inten¡ia de a participa la Expozi¡ia Universalå de la Paris din
primåvara anului 1900, cu câteva lucråri, - inten¡ie obstruc¡io-
natå/sabotatå de ac¡iunea ocultå a unor spirite ce fåceau parte
din Comisariatul General al Expozi¡iei.

Dupå fragmentul de scrisoare dåm curs studiului
propriu-zis al d-lui N. M. Rusu, aducând o clarificare temeinicå
pe tema „Parisului înainte de Paris”. Aducem, astfel,  în aten¡ia
brâncu¿iologilor români, aceastå clarificare documentarå, în
ideea de a înlåtura anumite „iner¡ii” ¿i „stereotipii” în analiza
brâncu¿ianå. (Z.C.)

« […] În concluzie. Articolele mele despre Brâncu¿i,
publicate în anii dictaturii, - în „Luceafårul”, „Amfiteatru”,
„Såptåmâna”, în nu ¿tiu mai care almanah etc. – nu figureazå în
„bibliografia” lui B. Brezianu din motive de gelozie profesionalå
¿i altele. De¿i eram în rela¡ii de coresponden¡å cu B.B., mai mult
din partea lui cåtre mine, decât a mea cåtre dânsul, când a
redactat ultima variantå a opului såu – altfel util brâncu¿iologilor
-, dânsul „m-a sårit”, ca så nu spun minimalizat. Mai mult decât
atât mi-a mai umflat numele cu un „s” în plus, a¿adar, Russu,
ceea ce, dacå nu e o scåpare, e, totu¿i, o insinuare. Mai mult
decât atât, våd aståzi, aici, cå ¿i marea edi¡ie a cår¡ii sale repetå,
perpetueazå aceea¿i gre¿ealå… Nu ¿tiu ce så cred, desigur, B.B.
are o vârstå, dar asta nu-l scute¿te de acribie. Ba dimpotrivå.

Contribu¡ia mea esen¡ialå la biografia marelui Brâncu¿i
constå, dupå cum ai så vezi în articolele mele, în faptul cå el a
atacat  Parisul încå din vremea când el nu era Brâncu¿i
universalul…

Este o constatare factologicå ignoratå de comentatorii
recen¡i ai sculptorului, de¿i ea modificå datele problemei
„Parisului”, sau poate tocmai de aceea. Anumite inten¡ii în
analiza brâncu¿ianå sunt stereotipe ¿i trebuie înlåturate. B[rân-
cu¿i] avea con¿tiin¡a propriei sale valori încå din timpul ªcolii de
meserii de la Bucure¿ti [ªcoala de belearte]… Ceea ce s-ar putea
numi chiar geniu…

*
Am zis: opera lui Brâncu¿i este o cosmo-

gonie – dar în acela¿i timp ¿i o profeticå. Brân-
cu¿i reîntoarce încrederea în om, cåruia îi con-
ferå atribute nestemate, ¿i mai ales acea bucurie
curatå – Euforia – la Joie – die Freude, råstur-
nând într-un fel propozi¡ia nietzscheanå a su-
praomului violent agresiv în favoarea suprao-
mului în adâncime, care se va integra, nu în exal-
tarea voin¡ei ¿i a pasiunilor dominante ¿i robi-
toare, ci în reînnoirea prin sine însu¿i, care stå
într-o nouå na¿tere ¿i mereu din matca fecundå
a naturii, din tulpina primitivå a omenirii.

Cosmogonia care se înal¡å din opera lui
Brâncu¿i rezolvå posibilitatea unei noi arhitec-
turi a min¡ii ¿i a sim¡irii.

În ceea ce prive¿te estetica purå, opera lui
Brâncu¿i se integreazå în noua erå a ritmicii ac-
celerate a Frumosului, care caracterizeazå es-
tetica contemporanå; pe estetica psihologicå,
bazatå pe percep¡ie, întronatå de Kant pe ruinele
esteticii metafizice a idealului care de la Platon
la Kant durase aproape douå milenii. În aceastå
ritmicå acceleratå a frumosului se înglobeazå
tot ceea ce e nådejde în måre¡ele destine ale
omului…

Prin Brâncu¿i, ¡ara noastrå ia locul cel mai
de cinste în desfå¿urarea acestui nou ideal, în
aceastå nouå paradå a geniului omenesc, ¿i este
locul, cred eu, så închei afirmând cå Brâncu¿i
este cea mai purå glorie româneascå pe care
individualitatea na¡iunii o impune civiliza¡iei.

Prin Brâncu¿i civiliza¡ia devine datornicå
pentru prima oarå scumpei noastre ¡åri.”

(V. G. PALEOLOG, 1937)

 New York
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Începând cu toamna anului 1899 în vederea participårii
României la Expozi¡ia Universalå de la Paris, ce avea så se deschidå
în primåvara lui 1900, la Bucure¿ti se înfiin¡eazå un Comisariat
general al Expozi¡iei, având în frunte pe Dimitrie C. Ollånescu
(1849-1908), ministru plenipoten¡iar, vicepre¿edinte al Academiei
Române , critic ¿i istoric de teatru,traducåtor ¿i dramaturg. Acest
Comisariat era format din mai multe grupe, comisii ¿i subcomisii.
Una dintre acestea î¿i avea sediul la Antrepozitele generale de la
Geagoga, în localul Vamei. Aici se strângeau produsele agrare,
obiectele industriale ¿i de artå din întreaga ¡arå, destinate så
reprezinte pe „producåtorii” de stat ¿i particulari la Expozi¡ia
Universalå de la Paris. S-a întocmit un Birou de primiri ¿i înscrieri,
un Depozit general care înregistra ¿i clasifica obiectele într-un cata-
log general,  numele autorului ¿i localitatea din care ele proveneau.
In cadrul acestui comisariat a func¡ionat o sec¡iune dedicatå artelor,
arhitecturii ¿i tiparului, decora¡iunilor, presei,  cår¡ilor ¿i fotografiei.

La sfâr¿itul anului 1899, Comisariatul general român pentru
Expozi¡iunea Universalå din 1900 de la Paris editeazå la Bucure¿ti
Catalogul declaran¡ilor d’a expune.

Am parcurs acest catalog ¿i am avut surprinderea så constat
ca autorul Coloanei Infinitului a prezentat câteva lucråri destinate
så fie expuse la universala expozi¡ie parisianå. Acest element nou
care intervine în biografia marelui sculptor – totalmente necunoscut
comentatorilor såi de pânå aståzi, inclusiv excelentul Radu Varia,
ori recentul Cristian Robert Velescu – schimbå atât perspectiva
creatå de unii biografi asupra plecårii sale la Paris, în 1904, cât ¿i
asupra aspira¡iilor pe care artistul le nutrea în aceastå perioadå.

In 1898 Constantin Brâncu¿i devine elev la ªcoala Na¡ionalå
de Arte Frumoase din Bucuresti, conduså de C. I. Ståncescu, având
profesor pe Ion Georgescu, ªtefan Ionescu Valbudea, W. Hegel ¿.a.
Cu un an înaintea intrårii sale în aceastå ªcoalå,  el participå la
Expozitia regioanalå de la Craiova cu bustul lui Gh. Chi¡u, fondatorul
Scolii de Arte ¿i Meserii din Craiova,iar în cadrul concursului anual
al ªcolii Na¡ionale de Arte Frumoase, ¡inut în iarna lui 1898 la
Bucure¿ti, ob¡ine „men¡iunea onorificå” pentru bustul în ghips al
împåratului Vitelius. Precizez cå tema Vitelius nu îi apar¡ine întru
totul. Dacå ea nu face parte din programa ¿colarå, atunci se cuvine
så avem în vedere cå profesorul ªtefan Ionescu Valbudea – sculp-
tor apreciat la data intrarii lui Brâncu¿i în ªcoala bucure¿teanå –
realizase ¿i el un bust Vitelius, cu mul¡i ani în urmå. Prezentarea
acestuia la un concurs interna¡ional (sau na¡ional?) i-a adus drept
premiu o burså în stråinåtate. Så fi întrezårit ¿i Brâncu¿i o
asemenea posibilitatea la sfaturile dascålului såu? Oricum, acesta
este primul semn cå Brâncu¿i – cel pu¡in pe aceastå cale - dorea sa
evadeze din cercul artistic limitat al momentului. Gustul pentru
aceastå disponibilitate l-a deprins, desigur, atunci când, în vacan¡a
anului 1897, s-a perfec¡ionat în sculpturå de mobilier, la fabrica
Thonet din Viena, sau acolo unde experimentele Art Nouveau se
aråtau…revolu¡ionare.

Numårul pictorilor ¿i sculptorilor care depun lucråri în vederea
admiterii lor la Expozi¡ia Universalå de la Paris este destul de ridicat.
În catalogul tipårit al acesteia, numele lui Brâncu¿i apare în
urmåtorul context: La pozi¡ia Nr. 4 (numår de ordine), Nr.1290
(numår de înregistrare): Câncea Gh. Caliopi, Craiova, picturi; nr.
5/1268 Elena D. Fortunescu, Craiova, picturi; nr.6/1290 Klükmann
I., Craiova, picturi; nr.9/1290, Brâncu¿i, Constantin, Craiova,
sculpturi; nr.1290, Heitler, D., Craiova, fotografii; nr.1290, Kraus
Albert, Craiova, fotografii.

Întrucât aproape to¡i „craiovenii” î¿i au lucrårile înregistrate
la cota 1290, cu excep¡ia Elenei D. Fortunescu, am putea admite ca
ei le-au depus în aceea¿i zi ¿i în grup campact. De asemenea e
posibil ca ele så fi fost aduse (înso¡ite) de Brâncu¿i care locuia în
Bucure¿ti, sau cå altul dintre ace¿tia le-a adus ¿i pe ale sale.

Indiferent de variantå, reiese limpede cå to¡i arti¿ti de la pozi¡ia de
înregistrare 1290 se cuno¿teau între ei, ori cå au ac¡ionat în acela¿i
timp, în acela¿i spatiu, sub unul ¿i acela¿i steag: så participe la
Expozi¡ia Univesalå de la Paris, acesta fiind un titlul de glorie în
palmaresul lor.

Dar surpriza mare urmeazå la pozi¡ia nr. 40 per 1347:
Brâncu¿i C., de astå datå din Bucure¿ti, este înscris cu …picturi,
pentru ca la pozi¡ia nr. 81, dar cu acela¿i numår de înregistrare 1347,
så aparå Brâncu¿i C., Bucuresti, sculpturi. Având în vedere cå multe
dintre cuvintele catalogului con¡in evidente gre¿eli tipografice, cred
cå ¿i în acest caz este vorba tot de Brâncu¿i.

A¿adar, Brâncu¿i prezintå Comisariatului general român al
Expozi¡iei atât lucråri de sculpturå cât ¿i de picturå. Care era
subiectul ¿i în ce numår? La aceastå întrebare este greu de dat un
råspuns exact ¿i poate cå nu va putea fi dat niciodatå, din lipså de
documente ¿i iconografie. Ceea ce se desprinde, înså, din
înregistrarea operelor sale (sculpturi ¿i picturi!), cu putere de
adevår, este faptul ca tânårul Brâncu¿i dorea cu orice pre¡ så se
facå remarcat în afara cercului artistic bucure¿tean, nu numai så
ob¡inå o viitoare burså de studii în capitala Fran¡ei. În el înmugurise
con¿tiinta propriei sale valori!

Comisariatul General Român pentru Expozi¡ia Universalå de
la Paris a comunicat Comisariatului francez al Expozi¡iei catalogul
arti¿tilor ¿i genul lucrårilor pe care voiau så le expunå. Catalogate
nominal ¿i pe jude¡e, el cuprind aproximativ 85 de nume, unele
consacrate, altele cåzute ¿i aståzi, ca ¿i atunci, în uitare. Brâncu¿i
apare la trei „pozi¡ii” cu sculpuri, picturi ¿i iar sculpuri la pozi¡ia s-o
numim de grup (picturå, sculpurå ¿i fotografie, dar fiind singurul cu
sculpturi) ¿i la pozitia individual (cu picturi ¿i sculpturi), deci nu
numai în calitate de sculptor, ci ¿i de pictor, nu numai ca exponent
al Craiovei, ci ¿i al Bucure¿tiului artistic. Cu toate acestea lucrårile
sale n-au ajuns la Paris. Selec¡ia lor s-a fåcut atât la Bucure¿ti, în
Antrepozitele de la Geagoga, cât ¿i la Paris. Lucru curios, înså, existå
expozan¡i al cåror nume nu figureazå pe lista Comisariatului Gen-
eral Român pentru admitere, în schimb figureazå pe lista definitivå
a celor care expun la Paris. Asta poate så însemne cå organizatorii
selec¡iei române¿ti au primit lucråri de la arti¿ti afla¡i în stråinåtate,
direct la Comisariatul din Paris, în dauna celor care au trimis la
Bucuresti. Mai mult decât atât. Raportorul general al Expozi¡iei,
Dimitrie C. Ollånescu, se plânge cå România a fost lipsitå de
prezen¡a tablourilor lui Grigorescu, Andreescu ¿i G. D. Mirea. Cu
toate acestea, înså, pe lista definitivå, numele lui G. D. Mirea ¿i al lui
Grigorescu, care cucerise anterior o medalie parizianå, apar, totu¿i.
Så speråm cå nu formal.

Dar iatå lista completå a expozan¡ilor. O dåm pentru a se
vedea cine anume a fost preferat lui Brâncu¿i ¿i care sunt arti¿tii
care ne-au reprezentat la marea Expozi¡ie Universalå a anului
1900, de la Paris.

Picturå: Alexandrescu T., Alpar Jean, Aricesco C. (fiul
pa¿optistului C. D. Aricescu), Artachino C.T., Capidan P., De¿liu I.,
Eliade C., Garguromin Verona Artur, Grant N., Grigorescu N.,
Gropeanu N., Kornea Olga, Loghi Kimon, Luchian E., Mårculesco,
Pallady Th., Râmniceanu V., Segall Ar., Serafim D., Simonidy M.,
Sperlich E., Strâmbulescu H., Tintoreanu N., Vermont N., Voinescu
E. (viitorul cumnat al lui Mateiu I. Caragiale, n.n.).

Gravurå ¿i litografie: Carmiol M., Fålcoianu A., Mendel A.,
Popescu G., Socec E.

Sculpturå ¿i gravurå: Bålåcescu C. (bustul lui G. Chi¡u ¿i
Inocenta), Hegel W. (bustul lui Kogalniceanu), C. Stånescu (poate
Ståncescu, n.n.),V.A.Urechia, Marin Filip (poate cu Eminescu,
n.n.), D.Mirea (bustul doamnei Mirea), Spaethe, O., Storck, C.,
Storck, F. In total 37 din cei 85 arti¿ti care s-au înscris la Bucure¿ti
pe listele de participare. Un amånunt: Constantin Bålåcescu,
craiovean ca ¿i Brâncu¿i, coleg de bellearte cu acesta, participå,
deci, cu un bust G. Chi¿u, de¿i un astfel de bust avea ¿i Brâncu¿i.
Reazultå cå acesta din urmå era în cuno¿tintå de cauzå cå întâiul va
fi prezent cu Chi¡u ¿i pentru ca så nu se suprapunå, nu-l înainteazå
Comisiei. Act de generozitate? Sau, poate, Bålåcescu a predat
sculptura pe altå cale? E interesant înså cå numele såu nu apare pe
lista celor care au depus lucrårile la Vama din Dealul Spirei.

Comparând lista înregistra¡ilor cu aceea a premia¡ilor, s-ar
putea deduce atât preferin¡ele ¿i tendin¡ele juriului, cât ¿i motivele
pentru care lucrårile lui Brâncu¿i n-au mai ajuns în Pavilioanele
Parisului.
Epilog

Iatå lista arti¿tilor români ¿i a lucrårilor prezentate de ei la
marea Expozi¡ie Universalå de la Paris din 1900, a¿a cum apare ea
într-un document recent descoperit în arhivele pariziene:
Alexandrescu Titus din Bucure¿ti, o lucrare; Alpar Jean, pe numele
real Ioan Alexandru Paraschivescu, din Bucure¿ti, douå lucråri;
Andreescu Ioan, decedat; Aricescu Constantin, douå lucråri;
Artachino Constantin, din Bucure¿ti, o lucrare; Capidan Pericle,
rezident în Paris, o lucrare; Cornea Olga, rezidentå în Paris, cu
patru tablouri; De¿liu Irene, rezidentå în Paris, o lucrare; Eliade
Georges, o lucrare; Gargouromin Arthur Verona, din Bråila, trei
lucråri; Grant Nicolae, rezident în Bucure¿ti, cu ¿aisprezece
tablouri, Gropeanu Nicolae, rezident în Paris, cu cinci tablouri;
Luchian ªtefan, Mårculescu Gheorghe; Mirea George Demetrescu;
Pallady Theodor, rezident în Paris; Popescu Gabriel, rezident în
Paris; Serafim Dimitrie; Strâmbulescu Ipolit; Tintoreanu Nicolae,
rezident în Paris, cu douå lucråri; Vermont Nicolae, rezident în
Bucure¿ti, cu douå lucråri; Voinescu Eugen, cu douå lucråri.

Lipse¿te numele lui Brâncu¿i, ceea ce demonstreazå cå
lucrårile sale, picturi ¿i  sculpturi trimise de la Bucuresti, nu au ajuns
la Paris. Oare de ce?

M. N. RUSU,  New York
N.R.: Mircea Nicolae Rusu (n. 28 octombrie 1938, Bra¿ov)

critic, cercetåtor ¿i istoric literar. Studii elementare la Bra¿ov
(1945-1952); Liceul Andrei ªaguna (1953-1954), apoi ªcoala
Medie Tehnicå de motoare auto-aero din Bucure¿ti (1953-1954),
transferându-se la Liceul de Avia¡ie al Ministerului For¡elor Armate,
unde era deja angajat. Licen¡iat al Facultå¡ii de Filosofie a
Universitå¡ii din Bucure¿ti (1959-1964), sec¡ia de filosofie generalå
¿i ziaristicå. Debuteazå în ziarul Drum nou din Bra¿ov (1962), cu
reportaje, recenzii ¿i cronici de filme. Î¿i câ¿tigå de tânår existen¡a,
lucrând, pe rând, ca muncitor, magazioner, proiectant ¿i construc-
tor în domeniul avia¡iei la Bra¿ov, coleg de atelier cu Ludovic Spiess;
apoi a fost instructor de aeromodele la Palatul Pionierilor din Bra¿ov,
func¡ionar al Uniunii Scriitorilor, la Bucure¿ti (1964 -1965), tehno-
redactor, redactor la Sec¡ia de criticå, unde, mai târziu a devenit
¿ef al respectivei Sec¡ii a revistei Luceafårul (1966-1968). În 1983
este data afarå din preså de Eugen Florescu ¿i colaboratorii lui
pentru curajul de a refuza så scrie articole festiviste ¿i omagiale.
Debuteazå editorial în 1969 cu volumul Utopica. Intrå la Såptåmâna,
unde sus¡ine rubrica de istorie literarå. Conduce cenaclul literar al
revistei Amfiteatru (1972-1983). Semneazå sute de alte studii ¿i
cronici în revistele Luceafårul, Via¡a studen¡eascå ¿i Amfiteatru. Din
1992 se stabile¿te în Statele Unite unde va fi redactorul-¿ef al
revistei de culturå ¿i spiritualitate româneascå Luminå linå (Gra-
cious light) din New York. Aici publicå numeroase reportaje, eseuri,
unele traduse ¿i în englezå. De asemenea, semneazå prefe¡e la
volume de Silvia Cinca ¿i Cristian Petru Bålan. (www.Wikipedia.ro).

Mai am multe de relevat în aceastå privin¡å.
Nici cea mai recentå monografie despre B. nu înregistreazå

acest fapt (a lui Lemny, în traducere), perpetuând acela¿i cli¿eu
obosit cum cå B[râncu¿i] a „mers pe jos” la Paris. Uite cå a mers,
mai întâi, cu fapta ¿i cu gândul (la Expo 1900) ¿i mai apoi, în 1904,
cu talpa piciorului. Dar ¿i din motive regale, în primul rând. A urmat
så-i arate Reginei cine este el, de¿i ea îl refuzase.

Te voi suna în curând acaså.(…) Te îmbrå¡i¿ez colegial,
M.N.Rusu».

BRÂNCUªI - ANTE PORTAS!BRÂNCUªI - ANTE PORTAS!
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Vizitând la 24 noiembrie 2006 Târgul de carte
Gaudeamus, gåzduit de ROMEXPO, la standul Editurii
Artemis mi-a atras aten¡ia un volum intitulat simplu: Brân-
cu¿i, o biografie. Numele autorului, Alexandru Buican,
nu-mi era cunoscut. Banderola publicitarå care înconjura
volumul afirma cå este vorba de “prima biografie com-
pletå apårutå în al cincizecilea an de la moartea artistului”.
Anul apari¡iei, tipårit pe volum, era într-adevår 2007. De
pe coperta cartonatå må privea imaginea sculptorului, cu
nelipsita ¡igarå în mânå. Lucrarea cuprindea 624 pagini
distribuite în 21 de capitole, un index, o bogatå biblio-
grafie ¿i 998 de note. Pe forza¡, un detaliu din fotografia
brâncu¿iana cu nr. 65A – imaginea atelierului din Impasse
Ronsin 8, cu Coloanå ¿i crocodil. Alte imagini nu mai
erau.

Interesându-må de volum, am avut surpriza så-l cu-
nosc pe autorul însu¿i, care mi-a mårturisit cå i-au folosit
la documentare lucrårile Tatei, Amintiri despre Brâncu¿i
¿i Templul din Indor, ca ¿i cartea mea Urcând Coloana
Infinitå. Mi-a dåruit un exemplar cu dedica¡ie ¿i mi-a oferit
toate informa¡iile cerute.

Dl. Alexandru Buican, jurist român tråitor în SUA de
vreo douå decenii, ¿i-a consacrat ani mul¡i investigårii
miilor de pagini de memorialisticå referitoare la Brâncu¿i,
aflate în faimoasa New York Public Library.

A încercat så cuantifice “cronologia abstractå a docu-
mentelor în categorii epice, corespunzåtoare incidentelor
biografiei personale a lui Brâncu¿i, suprapuse pe eveni-
mentele publice din timpul vie¡ii sale.” (p.9) S-a stråduit
så evoce personajele din jurul sculptorului, cercetând lu-
crårile de sintezå despre epocå dar ¿i biografiile apropia-
¡ilor såi. În expunere, a alternat metoda cronologicå cu
cea eseisticå, reu¿ind så îmbine biografia eruditå cu cea
artisticå.

Scopul declarat al cår¡ii este “realipirea la România
a unuia dintre teritoriile ei dintre cele mai splendide, vre-
melnic înstråinate: sculptorul Constantin Brâncu¿i.”
(p.12)

* * *
Mårturisesc cå am parcurs paginile volumului dintr-o

råsuflare, cåci lucrarea se cite¿te cu nesa¡, ca un roman
pasionant. Brâncu¿i tråie¿te cu adevårat în paginile cår¡ii
¿i ne devine ¿i mai apropiat.

Autorul a selectat dintre mårturiile scrise despre art-
ist doar pe cele care i s-au pårut credibile ¿i a reprodus  cu
generozitate fragmente din memorii sau coresponden¡e.
A tradus materiale greu accesibile cititorului român, pu-
nându-i la dispozi¡ie informa¡ii esen¡iale. A folosit multe
detalii din volumul Brancusi, semnat de Pontus Hulten si
de mo¿tenitorii lui Brâncu¿i, Alexandru Istrati ¿i  Natalia
Dumitrescu. Din påcate, corpusul de documente intrat în
circuitul public dupå decesul mo¿tenitorilor ¿i tipårit în
La Dation Brancusi ¿i în Brâncu¿i inedit i-a ajuns la cu-
no¿tin¡å prea târziu. O parte din informa¡iile referitoare la
rela¡iile sculptorului cu Margit Pogany, Florence Meyer,
Marina ªaliapin sau Vera Moore se cer modificate.

Biograful a men¡ionat majoritatea expozi¡iilor în
care au figurat lucråri ale artistului, folosindu-se de docu-
menta¡ia lui Friedrich Teja Bach reproduså de Barbu Bre-
zianu. Nu a indicat înså întotdeauna ¿i ce opere au fost
expuse. A propus ¿i o cronologizare proprie a momente-
lor realizårii sculpturilor, greu de urmårit de cåtre cititor
în absen¡a oricårui material ilustrativ.

Dupå prima lecturå, am reluat citirea cår¡ii cu consul-
tarea notelor ¿i confruntarea traducerilor, acolo unde am
avut originalele. Mi-am notat ¿i câteva observa¡ii, pentru
a i le comunica autorului, care mi le-a cerut  pentru o
necesarå edi¡ie a doua.

Prologul – “Un proces senza¡ional ¿i un artist cele-
bru” – ne promite deslu¿irea misterului Brâncu¿i.

Partea întâi, intitulatå “Vioara. 1876 – 1904”, este
structuratå în patru capitole. În capitolul 1, “Hobi¡a. 1876
– 1888”, autorul subliniazå memoria geneticå a poporului
român în care s-a påstrat fiin¡a sa originarå, arhaicå, pere-
nitatea elementelor de bazå stråvechi, rezisten¡a istoricå,
con¿tiin¡a vastitå¡ii universului. Aratå cå tradi¡iile sale
milenare au universalitatea “cumin¡eniei påmântului”.
Relatarea copilåriei lui Brâncu¿i se bazeazå pe scrierile
lui V.G. Paleolog, Petru Comarnescu ¿i  Istrati- Dumitrescu.

Semnalåm o eroare repetatå în grafia numelui fratelui vitreg Chijnea
(nu Chi¿nea) ¿i inadverten¡e în privin¡a vârstei pårin¡ilor lui Brâncu¿i (p. 31).

Urmåtorul capitol, “Craiova.1889-1894”, folose¿te
informa¡iile cuprinse în notele autobiografice ale sculp-
torului, reproduse de Istrati-Dumitrescu, referitoare la pri-
mele sale locuri de muncå din cetatea Båniei. Este excluså
rela¡ia cu fra¡ii Spirtaru. Pentru un plus de culoare sunt
folosite relatårile lui V.G. Paleolog, Oscar Han ¿i Georges-
cu-Gorjan. Atmosfera de epocå este evocatå pe baza lu-
crårii Istoria teatrului din Craiova.

Capitolul 3, “La Craiova m-am nåscut a doua oarå”.
1894-1898", relateazå cele cunoscute despre ucenicia lui
Brâncu¿i la ªcoala de Arte ¿i Meserii din Craiova. Sursele
folosite sunt documentele publicate de Barbu Brezianu,
scrierile lui V.G. Paleolog, amintirile lui Ion Georges-
cu-Gorjan.

S-ar fi putut adåuga coresponden¡a lui Brâncu¿i cu Nicolae Miertoiu ¿i
cu Costicå Grecescu, publicate în Brâncu¿i inedit. Autorul socote¿te credibilå
apartenen¡a lui Brâncu¿i la “Frå¡ia din Craiova”, ipotezå vehiculatå de Radu
Varia fårå a avea înså o bazå realå. Semnalåm necesitatea corectårii numelui
arhitectului Dimitrie Maimarolu.

În capitolul 4, “Bucure¿ti. 1898-1904”, aflåm infor-
ma¡ii despre situa¡ia învå¡åmântului de artå ¿i despre starea
sculpturii în România în epoca premergåtoare înscrierii
lui Brâncu¿i la ªcoala Na¡ionalå de Arte Frumoase din
Bucure¿ti, culese din volume semnate de G.Oprescu, I.
Jianu, Petre Oprea. Fresca Bucure¿tilor la 1900 se bazeazå
pe  lucrarea lui George Potra Din Bucure¿tii de altådatå.
Alte surse folosite în acest capitol sunt texte de V.G. Pale-
olog, P. Comarnescu, B. Brezianu sau ªt. Georgescu- Gor-
jan, ca ¿i informa¡iile consemnate de Istrati-Dumitrescu.

Semnalåm câteva erori – numele doctorului Gerota se terminå în a nu
în å, monumentul lui Tudor Vladimirescu realizat în 1898 de Constantin Bå-
låcescu se aflå la Târgu-Jiu, nu la Craiova (p.68), Brâncu¿i nu a locuit nicio-
datå în Bucure¿ti pe str. Sofia Conaciu 6 (p.78) (este vorba de adresa din
Craiova a prietenului Gorjan – str. Sofia Caneciu nr. 6). Pe carnetul de desene
dat lui Croitoru este scris “Arta nu este o întâmplare” (nu “este întâmplåtoare”,
v. p.67). Discu¡ia lui Tonitza cu Brâncu¿i de la p.71 nu este documentatå.
Cålåtoria ini¡iaticå (p.79) sugeratå de Varia este o ipotezå pu¡in credibilå.

Partea a doua, “Drumul cel lung, 1904-1907”, cuprin-
de doar trei capitole.

În capitolul 5, “Paris, France, 1904-1905” se descrie
drumul lui Brâncu¿i “cåtre întâlnirea cu destinul” (p.80),
începând cu plecarea din ¡arå la sfâr¿itul lui mai 1904 ¿i
pânå la sosirea la Paris la 14 iulie 1904, precum ¿i primele
luni petrecute în capitala Fran¡ei.  Se men¡ioneazå popa-
surile la Viena, München, Zürich, Basel, drumurile fåcute
pe jos sau cu trenul. Autorul folose¿te informa¡ii culese
din Istrati-Dumitrescu, Carola Giedion-Welcker, P. Comar-
nescu sau B. Brezianu. Se referå la  episodul crucifixului
sculptat pentru cålugåri¡ele care-l îngrijesc când e bolnav,
men¡ionat de Peter Neagoe în Sfântul din Montparnasse,
dar afirmå cå lucrarea acestuia este “un record de inexac-
titå¡i” ¿i n-o va mai folosi ca surså. La p. 90 este citat un
episod relatat de Istrati-Dumitrescu. Semnalåm existen¡a
textului autentic în Brâncu¿i inedit (p.45).

Capitolul 6, “École Nationale des Beaux-Arts, 1905-
1906”, închinat ¿colaritå¡ii lui Brâncu¿i la ªcoala Na¡io-
nalå de Belle Arte din Paris, începe cu un scurt istoric al
institu¡iei, cu referiri la arti¿tii care au frecventat-o ¿i la
profesori. Este descriså personalitatea lui Rodin care domi-
nå lumea artisticå parizianå ¿i se prezintå rela¡iile lui Brân-
cu¿i cu studen¡ii ¿i intelectualii români din capitala Fran-
¡ei. Pentru acest capitol, autorul a folosit documentele
reproduse de Barbu Brezianu, ca ¿i texte din Istrati-Du-
mitrescu ¿i P.Comarnescu.

Semnalåm erori repetate de grafie pentru “Place Dauphine” ¿i “Salon
d’Automne”, ca ¿i folosirea titlului gre¿it Epoca bronzului pentru lucrarea
rodinianå Vârsta de bronz. Cézanne s-a nåscut la Aix-en Provence, nu la
Ajax. Sculptura renascentistå care l-a fåcut pe Vauxcelles så creeze termenul
de “fovism” îi apar¡inea lui Donatello, nu pictorului Albert Marquet (p.103).
Influen¡a limbii engleze reiese din traduceri ca “defiant” pentru “sfidåtor”,
“patron” pentru “comanditar”, sau “a dus la o concluzie” pentru “a încheia”
(p.106).

Capitolul 7, “Umbra lui Rodin. 1907”, relateazå scur-
ta perioadå petrecutå de Brâncu¿i la Meudon, pe baza
mårturiilor lui Henri Coandå, consemnate de V.Firoiu.
Anul 1907 i-a adus sculptorului importanta comandå pen-
tru ansamblul funerar de la Buzåu, care-i va asigura o
oarecare independen¡å financiarå. Trecerea la cioplirea
directå va marca eliberarea sa de sub influen¡a rodinianå.
În acest capitol se vorbe¿te ¿i despre rela¡ia lui Brâncu¿i
cu echipa din jurul doctorului Paul Alexandre,  ca ¿i despre
mutarea sa în districtul  Montparnasse. Autorul face por-
tretul acestui district de la începutul secolului XX, pe
baza volumului lui Jean-Paul Crespelle, Via¡a în
Montparnasse.

În acest capitol, semnalåm câteva erori de grafie. Numele corecte
sunt Albert Gleizes, Alexandre Mercereau, Walter Pach, Isadora Duncan,
René Maizeroy, Rue du Delta, Rue du Montparnasse, Rue Pigalle, Rue
Gaieté, Grand Palais, Pinacoteca Statului. În amintirile lui Paul Alexandre
citate în carte la p.120 este vorba de un “armoniu” (nu de o “armonicå”) ¿i de
un “talcioc” nu de un “flea market”. Sofia Popescu era so¡ia, nu sora lui ªtefan
Popescu (p.116).

Partea a treia a cår¡ii este  intitulatå “Un lung ¿ir de
minuni. 1908-1918”. Vorbind despre “minunile” din exis-
ten¡a sculptorului, autorul precizeazå cå Brâncu¿i “se aflå
în situa¡ia excep¡ionalå de a traversa ¿i totodatå de a-¿i
însu¿i cu uluitoare vitezå cele mai diverse influen¡e artis-
tice pe care Parisul i le oferå”, lucru dat în artå doar geniu-
lui. El “prelucreazå în laboratorul såu intim, în func¡ie de
propria-i formulå sufleteascå, diverse influen¡e ¿i le
subordoneazå unei viziuni unitare”. (p.129)

ªi partea a treia este structuratå în trei capitole.
În capitolul 8, “Prietenii. 1908-1912”, ni se vorbe¿te

despre legåturile artistului cu Guillaume Apollinaire ¿i
cu Alexander Archipenko, despre prietenia cu Vame¿ul
Rousseau ¿i cu Fernand Léger. Vizitele în colonia “La
Ruche” îl aduc în preajma lui Osip Zadkine. Îi cunoa¿te ¿i
se împrietene¿te cu Gino Severini ¿i cu Amedeo Mo-
digliani.

Men¡ine legåturile cu ¡ara. Frederic ¿i Cecilia Storck,
alåturi de ªtefan Popescu, îi sus¡in crea¡iile, expuse la
saloane sau la “Tinerimea Artisticå”. Definitiveazå compo-
nentele ansamblului pentru Buzåu, transformå portretele
baroanei Frachon în minunata Muzå adormitå, începe
seria portretelor Domni¿oarei Pogany. Frecventeazå sa-
loane literare, ca cel al doamnei Léonie Ricou. Se împrie-
tene¿te cu portughezul Souza Cardoso. Creeazå Sårutul
din cimitirul Montparnasse ¿i realizeazå prima Måiastrå.
Îi cunoa¿te pe fra¡ii Duchamp ¿i ia contact cu mi¿carea
futuristå. Montparnasse este locul unde se creeazå arta
viitorului, iar Brâncu¿i “î¿i subordoneazå acele idei care
se potrivesc organic formulei sale interioare” (p.159).
Bunul såu prieten, scriitorul Alexandre Mercereau, îi
aduce în atelierul sculptorului pe pictorii americani A.B.
Davies, W. Kuhn ¿i Walter Pach, veni¡i så selecteze opere
moderne pentru o mare expozi¡ie de artå la New York.
Operele artistului îi cuceresc, Davies cumpårå un Tors de
marmurå ¿i alege alte patru lucråri pentru expozi¡ie.

În acest capitol, biograful recurge la fragmente din
lucråri consultate la New York: Laughing Torso de Nina
Hamnett, The Banquet Years  de Roger Shattuck, Let there
be sculpture de Jacob Epstein.

ªi aici semnalåm câteva erori de grafie ¿i sugeråm formele corecte:
Closerie des Lilas, Salon Carré, Maeterlinck, Maud Abrantès, Nicolae Pora,
Elie Nadelman, Valsuani, Mützner, Necker, Amadeo de Souza-Cardoso.
S-au strecurat la traducere ¿i forme stråine limbii române, ca “destitut”
(pentru “sårac, nevoia¿”), “adic¡ie” (pentru “dependen¡å, patimå”), “adic¡i”
(pentru “cheflii, droga¡i, etc.”), “injusti¡ie aduså mie” (pentru “nedreptate fa¡å
de mine”). Mai men¡ionåm cå Clara Marbé era sora ¿i  nu so¡ia doctorului
Marbé (p.140).

Urmåtorul capitol, “Faimå. 1913-1914”, se referå la
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anii care i-au adus sculptorului celebritatea mondialå. Au-
torul folose¿te din plin surse greu accesibile cititorului
român: Queer Thing Painting de W. Pach; The Shock of
the New de Ian Dunlop; 1913 Armory Show, 50th anniver-
sary exhibition; Brancusi and his American Collectors
de  Ann Temkin; How, When and Why Modern Art Came
to New York de Marius de Zayas.

Este descriså cu lux de amånunte “Expozi¡ia Inter-
na¡ionalå de Artå Modernå”, deschiså la New York la 17
februarie 1913 ¿i cunoscutå ca “Armory Show”. Din cele
1300 de lucråri moderne, o treime apar¡ineau arti¿tilor
europeni. Cele mai discutate au fost cele cinci sculpturi
de Brâncu¿i ¿i pictura lui Duchamp, Nu descendant un
escalier. Presa a comentat pe larg  Sårutul ¿i Dra Pogany,
vizitatorii le-au studiat cu uluire, iar arti¿tii de avangardå
le-au apreciat pe deplin.

Expozi¡ia a fost itineratå l9a 24 martie la Chicago,
unde studen¡ii de la The Art Institute au încercat så ardå
în efigie portretele lui Matisse, Brâncu¿i ¿i Pach, socoti¡i
decaden¡i, iar la 28 aprilie s-a mutat la Boston.

În iulie 1913 Brâncu¿i se deplaseazå la Londra unde
expune trei lucråri la Royal Albert Hall ¿i-l cunoa¿te pe
Henri Gaudier-Brzeska. Celebrul critic Roger Fry apreciazå
sculpturile lui Brâncu¿i drept “cele mai remarcabile”.

În perioada iunie-octombrie 1913, la Glaspalast din
München are  expuså o lucrare,  un cap de copil din bronz
din colec¡ia Mor¡un, foarte apreciat de criticul W.
Hausenstein.

Nu ¿tiu de unde a dedus biograful cå Brâncu¿i a expus acolo ¿i bronzul
Domni¿oara Pogany, pe care-l va trimite ulterior modelului (p.169).

În anul 1914, Brâncu¿i a trimis cinci lucråri la expo-
zi¡ia din februarie-martie a Cercului de artå plasticå Mánes
din Praga.

Scrisoarea lui din 13 februarie cåtre doctorul Paul Alexandre (“Treci
când po¡i ca s-o vezi pe micu¡å”) este interpretatå de biograf ca o invita¡ie de
a vedea o Danaidå, când pare mai degrabå o rugåminte cåtre “medicul arti¿tilor”
de a examina o bolnavå (e vorba, poate, de “veri¿oara” Titina Bårbulescu, la
care se referå adesea Pach în coresponden¡a cu artistul din toamna lui 1913).

Între 12 martie ¿i 1 aprilie i se deschide prima expo-

zi¡ie personalå la New York, la Photo-Secession Gallery,
organizatå de fotografii Alfred Stieglitz ¿i Edward Steichen
¿i sponsorizatå de familia Eugene ¿i Agnes Meyer. Lucrå-
rile au fost instalate inspirat de cåtre Steichen, care a ¿tiut
pune în valoare marmurele Muza adormitå, O Muzå, Da-
naida ¿i Dra Pogany, bronzurile Måiastra, Danaida ¿i
Muza adormitå ¿i lemnul Primul pas. Aproape toate lu-
crårile sunt cumpårate de Davies, Stieglitz, Meyer ¿i de
John Quinn, cel care va deveni în curând cel mai impor-
tant colec¡ionar al sculptorului.

Între 26 mai ¿i 17 iunie sculptorul se deplaseazå în
România pentru a instala ansamblul de la Buzåu.

Revenit la Paris, îl cunoa¿te pe Marius de Zayas,
care, împreunå cu Paul Haviland ¿i Francis Picabia, a ho-
târât så înfiin¡eze la New York o nouå galerie, “Modern
Gallery”, finan¡atå de Agnes Meyer. Aceasta viziteazå ¿i
ea atelierul brâncu¿ian ¿i serve¿te drept model pentru un
portret.

În acest capitol, în care autorul citeazå mult texte traduse din englezå,
remarcåm influen¡a acestei limbi în materie de topicå, utilizarea lui “tu” în loc
de “dumneata”, folosirea unor cuvinte netraduse (“leading lady” în loc de
“protagonistå”, “chisel” în loc de “daltå”,  “bussines”(sic) în loc de “afaceri”,
“lèse-matter” în loc de “lez materie”). Sunt traduse gre¿it “desperate need”
prin “disperatå nevoie” în loc de “mare lipså”; “trivial” prin “trivial” în loc de
“banal”; “representational” prin “reprezentativ” în loc de “figurativ”; “intrigu-
ing” prin “intrigant” în loc de “ciudat”. Semnalåm ¿i citarea gre¿itå a unor titluri
de lucråri. Denumirile corecte sunt Nud coborând o scarå ¿i Studiu de portret
al Dnei Eugene Meyer Jr. La declinare, numele lucrårii Måiastra are un regim
aparte, corect este Måiastrei.

Capitolul 10, “Råzboiul. 1914-1918”, acoperå peri-
oada de la izbucnirea primului Råzboi Mondial pânå la
terminarea sa. Se relateazå implicarea arti¿tilor parizieni -
unii sunt mobiliza¡i (Léger, Villon, Poiret, Braque, Derain,
Doucet), al¡ii se oferå ca voluntari (Apollinaire, Gaudier-
Brzeska, Zadkine), al¡ii sunt respin¿i medical (Matisse,
Modigliani, Diego Rivera, Duchamp). O parte se refugiazå
în stråinåtate (Rodin, Steichen, Zayas). Brâncu¿i se mutå
într-o fundåturå izolatå, Impasse Ronsin nr 8, unde-¿i
creeazå un univers propriu ¿i începe så lucreze intens
lemnul. La 28 decembrie 1915 doneazå un desen pentru
o  tombolå în beneficiul arti¿tilor polonezi victime ale
råzboiului. Oferå Principesa X din marmurå pentru expo-
zi¡ia “Arta modernå în Fran¡a”, organizatå de André Sal-
mon la Salon d’Antin între 16 ¿i 31 iulie 1916, dar lucrarea
nu este acceptatå.

La p.202, biograful dateazå gre¿it expozi¡ia – 16 iunie – 31 iulie.
Sculptorul poartå coresponden¡å cu John Quinn, mai

întâi prin intermediul lui Walter Pach, apoi direct. Majo-
ritatea comenzilor le prime¿te pe bazå de fotografii. Colec-
¡ionarul solicitå drept de preem¡iune pentru lucråri im-
portante. Nu este interesat de “grupuri mobile” ¿i preferå
lucrårile din marmurå sau bronz.

Dintre arti¿tii emigra¡i în America, Marcel Duchamp
se descurcå cel mai bine, colaborând cu un mecena im-
portant – colec¡ionarul  Walter Arensberg. Dacå în Europa
artele tac, în SUA galeriile înfloresc. La “Modern Gal-
lery” a lui Zayas, douå lucråri de Brâncu¿i (Cap ¿i Pasåre
mitologicå) participå la o expozi¡ie de grup între 8 ¿i 22
martie 1916. Între 23 octombrie ¿i 11 noiembrie, în acela¿i

an, publicul are acces la cea de-a doua expozi¡ie perso-

nalå a sculptorului, cuprinzând Portretul Dnei P.D.K.
(Principesa X, din marmurå), Cap de copil (Noul nåscut,
din marmurå), Cap de bronz (Danaida) ¿i Lemn cioplit
(Fiul risipitor). Walter Arensberg va cumpåra lucrårile
din marmurå ¿i lemn, ini¡iind viitoarea sa colec¡ie de
Brâncu¿i.

Tot Arensberg, sfåtuit de Duchamp, are ini¡iativa
organizårii unei Expozi¡ii a Independen¡ilor, la Grand
Central Palace, între 10 aprilie ¿i 6 mai 1917. Principesa
X nu este remarcatå, în schimb scandalul este provocat de
Fântâna lui Duchamp, un pisoar råsturnat.

În Fran¡a, Brâncu¿i este chemat mereu la comisii de
recrutare, dar în final este reformat. În vara lui 1918 are un
accident ¿i-¿i rupe piciorul. Este internat såptåmâni în-
tregi. La 11 noiembrie se semneazå armisti¡iul – råzboiul
s-a sfâr¿it. Au fost secerate vie¡ile multor prieteni ai artis-
tului – Guillaume Apollinaire, Gaudier-Brzeska, Souza
Cardoso – , au pierit colegii de la Beaux-Arts -  Centore,
Drouard, Coustillier. Brâncu¿i devine mai mizantrop.

O încercare de a-i deslu¿i psihologia  este oferitå de Pach, într-un text
reprodus de biograf la p.227-228 într-o versiune, ¿i reluat la p. 563 într-alta!

Capitolul 10 abundå în citate din presa americanå
ca ¿i în reproduceri ale coresponden¡ei purtate de Brâncu¿i.

Sculptorul i-a scris lui  Quinn în francezå. Ciornele
scrisorilor sale se påstreazå în Dation, ca ¿i råspunsurile
lui Quinn în francezå. Ne cunoscând limba, acesta folosea
traduceri  de cåtre  intermediari. Textele în englezå se
påstreazå în arhiva Quinn, publicatå de Ina Klein. Pentru
o documentare realå ar trebui puse alåturi toate versiunile
¿i abia apoi oferitå o formå româneascå coerentå.

Semnalåm faptul cå “Impasse Ronsin” ¿i colonia “La Ruche” sunt
substantive feminine, nu masculine. Titulaturile corecte sunt: Vila L’Oiseau
Bleu, Photo-Secession Gallery, SS Rochembeau, Galerie Bernheim-jeune,
Modern Gallery, Galerie des Indépendants, “Arts and Decoration”, Boule-
vard de la Madeleine, Rue Huyghes, Rue Brown-Séquard, Val-de-Grâce,
Alès. Numele corecte ale unor persoane sunt Dna A. Roosevelt, Étienne de
Beaumont. Titlurile române¿ti ale lucrårilor brâncu¿iene ar trebui så fie  Tors
de tânår ¿i Tors de fatå. În legåturå cu prima lucrare, confuzia sexului îi
apar¡ine lui Roché, nu lui Quinn. Au råmas netraduse câteva cuvinte – “sapper”
pentru “genist”, “nubbin” pentru “coc”, “concierge” pentru “portar”, “8 p.m.”
pentru “8 seara”, “Blue Stockins”(sic) pentru “femei savante”. Tunurile ger-
mane erau “Dicke Bertha”. Cuvântul “patron” se poate înlocui prin “protector”
sau “mecena”, La p. 195, termenul “confuzie” din “confuzia existen¡ei artis-
tului cu arta sa” ar trebui înlocuit cu “confundarea”. La p. 208, în citatul din
“Vanity Fair”, “altered” nu se traduce prin “alterat” ci prin “schimbat”, “ances-
tor” este “stråmo¿”, nu “urma¿”, “representational” este “figurativ” nu “repre-
zenta¡ional”. La p. 227 “opinia candidå” este “opinia sincerå”,  “învingerea
Germaniei” este “înfrângerea” sa. În citatul din Pach de la p.227, “self-abuse”
se traduce prin “masturbare”, nu prin “abuz de sine”.

Partea a patra se chiamå “Copacul smuls din rådåcinå.
1919 - 1939”. Este cea mai cuprinzåtoare por¡iune din
volum, întinzându-se pe 240 de pagini (mai mult decât
cele 230 de pagini alocate primelor trei pår¡i). Este struc-
turatå în patru capitole, având respectiv 86, 76, 24 ¿i 52
pagini.

Capitolul 11, “Americani la Paris. 1919-1925”,
descrie via¡a nouå de dupå råzboi, ce încearcå så îngroape
trecutul. Brâncu¿i aflå cå mama sa s-a stins în 1919 ¿i-i
face o slujbå la Biserica româneascå. Parisul este invadat
de americani, care-l cautå mai to¡i pe protagonistul de la
Armory Show. Pe Brâncu¿i îl viziteazå colec¡ionara ameri-
canå Katherine Dreier, dar ¿i  francezii Henri-Pierre Roché
¿i Erik Satie. Continuå coresponden¡a cu John Quinn. La
29 ianuarie 1920 Principesa X din bronz este retraså de la
Salonul Independen¡ilor din Paris, pe motiv de obsce-
nitate. Toatå elita intelectualitå¡ii pariziene îi sare în sprijin

sculptorului ¿i lucrarea este repuså în drepturi. Românul
Tristan Tzara, sosit de la Zürich unde a înfiin¡at dadaismul,
îl atrage pe Brâncu¿i la diverse manifeståri dada. Sculp-
torul semneazå manifeste ¿i-l sus¡ine pe Tzara, atacat de
Breton, consemnând chiar “În artå nu existå stråini”.

În 1921 este vizitat de poetul american Ezra Pound,
care-l socote¿te “cel mai bun sculptor de aici” ¿i va pub-
lica un prim studiu despre artist în “The Little Review”.
Fotograful american Man Ray vine în atelier ¿i-i då sfaturi
referitoare la arta fotograficå. John Quinn îl viziteazå ¿i el
pentru prima datå.

În 1922, la The Sculptors’Gallery din New York, între
24 martie ¿i 10 aprilie, în cadrul expozi¡iei de “Artå fran-
cezå contemporanå”, publicul american poate  admira 22
de sculpturi ¿i un desen de Brâncu¿i, majoritatea din colec-
¡ia Quinn.  Modul de expunere l-a nemul¡umit înså profund
pe artist, pentru care instalarea propriilor opere este deo-
sebit de importantå.

În Fran¡a, în anturajul lui Brâncu¿i apar românii Mar-
cel Mihalovici ¿i surorile Codreanu, dar ¿i frumoasa ameri-
canå Eileen Lane. Aceasta din urmå îl va înso¡i în ¡arå în
1922.

În 1923 prime¿te o nouå vizitå a lui John Quinn,
împreunå cu Jeanne Foster. Revista “The Arts” publicå un
articol despre sculptor semnat M.M.

Biograful identificå eronat ini¡ialele ca fiind ale lui Marcel Mihalovici.
Atelierul brâncu¿ian este vizitat de numero¿i ame-

ricani, care-¿i vor consemna ulterior impresiile în scrieri
memorialistice (Robert Mc Almon, Man Ray, Margaret
Anderson, Nina Hamnett, W.C. Williams).

În 1924, în iulie, moare John Quinn, principalul me-
cena al sculptorului. În august, sculptorul este salvat de
la înec de un bu¿tean în formå de crocodil.

În 1925, revista “This Quarter” îi aduce sculptorului
un impresionant omagiu, publicându-i fotografii ale
sculpturilor ¿i reproduceri ale desenelor, fabula “Histoire
de Brigands” ¿i un numår de aforisme. În iulie moare bunul
såu prieten, compozitorul Erik Satie, ¿i o pierde ¿i pe de-
votata cå¡elu¿å Polaire. În acela¿i an, Marius de Zayas
organizeazå o expozi¡ie de Artå Tri-Na¡ionalå, pe care o
itinereazå la Paris ¿i Londra. Conform Catalogului retros-
pectivei din 1995, sunt expuse ¿i câte trei lucråri de Brân-
cu¿i: la Paris Nou nåscut, Vråjitoarea ¿i Pasåre în spa¡iu,
la Londra Tors de fatå, Pasåre în spa¡iu ¿i Pe¿te.

Biograful men¡ioneazå eronat expunerea la Paris a  Coloanei cu nouå
elemente.

Anul 1925 aduce traducerea în francezå a volumului
despre  Milarepa, poetul tibetan, lucrare care va deveni
cartea de cåpåtâi a sculptorului.

În acest capitol, semnalåm cå forma corectå a unor nume de persoane
este: John Dos Passos, Roger Devigne, Sébastien Voirol, Louvigne, A. Lhote,
Alphonse Kann, doamna Foster, Toselli, Segonzac, Walsh.

Denumirea corectå a unor sedii sau lucråri este: “Le Boeuf sur le Toit”,
Ulysses, “L’Intransigeant”, Sculptors’Gallery, “Gymnopédies”, “Le Pou qui
Grimpe”, “Facerea Lumii”, Arcueil, “Histoire de brigands”, Biblioteca Jacques
Doucet, Le poète tibétain Milarépa. Ses crimes, ses épreuves, son illumina-
tion.

Men¡ionåm de asemenea cå “domnul Untel” este  “domnul Cutare”,
“Canard” este “ra¡å”, nu “gâscå”, “o copie a cår¡ii” este “un exemplar”, colec-
¡ionar “compulsiv” este “împåtimit”, “marmurå cu straturi” este “marmurå cu
vine”, “25 de fi¡i în lå¡ime ¿i 60 de fi¡i în adâncime” se poate înlocui cu “8 metri
lå¡ime ¿i 18 metri lungime”, “infatuat” înseamnå “îndrågostit”, “un bun timp”
înseamnå “o bunå bucatå de vreme”, “nivelul apei” este de fapt “nivela”, “ame-
ricani afluen¡i” înseamnå “boga¡i”.

Urmåtorul capitol, al doisprezecelea, poartå un titlu
englezesc, citat dintr-un articol al epocii: “How they know
it’s ‘a bird’ and are sure it is ‘art’?”. 1926-1929"

Capitolul discutå soarta mo¿tenirii Quinn ¿i celebrul
proces al “Påsårii”. Dupå dispari¡ia marelui colec¡ionar,
lichidarea importantei sale colec¡ii ar fi putut avea conse-
cin¡e negative asupra pie¡ei de artå. Se publicå catalogul
colec¡iei ¿i Joseph Brummer este însårcinat cu tranzac¡iile.
Brâncu¿i se hotårå¿te så vinå ¿i el la New York, så participe
la Expozi¡ia de Artå Tri-Na¡ionalå, itineratå la Galeria
Wildenstein între 26 ianuarie ¿i 17 februarie 1926 ¿i apoi
la cea de-a treia expozi¡ie personalå a sa, la aceea¿i
galerie, între 18 februarie ¿i 3 martie. Primul såu sejur în
America va dura de la 28 ianuarie la 22 martie. Asistå la
vernisajul de la Wildenstein Galleries, unde sunt expuse
opt lucråri ale sale – Pasåre în våzduh, Tors de tânår, Nou
nåscut, Vråjitoare, Negreså albå, Påsåruica, Tors de fatå
¿i Pe¿te.

Este invitat ¿i onorat, îi cunoa¿te pe Louise ¿i Walter
Arensberg, viitorii såi mari colec¡ionari ¿i î¿i serbeazå
semicentenarul la familia avocatului Speiser.

Revenit în Fran¡a, instaleazå la Voulangis o coloanå
fårå sfâr¿it ¿i-i acordå lui Marcel Iancu un interviu pentru
“Contimporanul”. Atelierul din Impasse Ronsin este a-
menin¡at cu evacuarea de cåtre noii proprietari ¿i Brâncu¿i
cautå un teren pentru o caså, unde eventual så se instaleze
cu cea pe care ¿i-o dore¿te so¡ie, Marthe Lebhertz. Îl preo-
cupå ¿i soarta lucrårilor sale din colec¡ia Quinn. Brummer
se oferå så-i organizeze o nouå expozi¡ie personalå la
New York, pentru valorificarea lucrårilor de la Quinn ¿i-i
cere så vinå în avans. Al doilea sejur al sculptorului în
America are loc între 23 septembrie ¿i 3 decembrie 1926,
având ca scop restaurarea sculpturilor råmase de la Quinn
¿i vernisarea celei de a patra expozi¡ii personale, deschiså
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la Galeria Brummer în perioada 17 noiembrie-15 decem-
brie. La 19 noiembrie asistå ¿i la vernisajul expozi¡iei
Societå¡ii Anonime a Katherinei Dreier, unde Leda sa este
a¿ezatå la loc de cinste. Sculptorul viziteazå New York-ul
împreunå cu arhitectul William Lescaze ¿i se deplaseazå
la re¿edin¡a so¡ilor Meyer din Mount Kisco ¿i Washing-
ton. De catalog ¿i de instalarea lucrårilor s-a ocupat Marcel
Duchamp. Între textul francez al prezentårii, semnat de
Paul Morand, ¿i cel publicat în catalog în  englezå existå
câteva mici diferen¡e.

Biograful a reprodus traducerea  textului original al lui Morand, publicat
în Papiers d’identité, presupunând cå este identic cu cel din catalog.

Prin strådaniile regretatului jurist Quinn, conform
lui Tariff Act din 1922 operele de artå erau scutite  de taxå
la intrarea în Statele Unite. Din påcate, Vama Statului
New York a apreciat cå Pasårea în våzduh din bronz, aduså
de Steichen pentru expozi¡ie, este un simplu obiect in-
dustrial, taxabil ca atare. Toate lucrårile din bronz ale
artistului au fost incriminate asemånåtor.

În ajutorul sculptorului au sårit din nou oameni lu-
mina¡i ¿i de bunå credin¡å. Avoca¡ii Speiser ¿i Lane, pro-
tectori ai artelor ca Gertrude Vanderbilt, arti¿ti, jurnali¿ti
¿i muzeografi au format un front comun, sprijinindu-l pe
Brâncu¿i så înfrunte obtuzitatea birocra¡iei. Presa a creat
o publicitate imenså, intervenind în conflictul dintre artå
¿i administra¡ie. Expozi¡ia a fost itineratå la Arts Club, la
Chicago între 4 ¿i 22 ianuarie 1927 ¿i s-a bucurat de un
mare succes.

Revenit la Paris, sculptorul aflå cå suprareali¿tii lui
André Breton i-au organizat în absen¡å manifeståri ostile.

În 1927, Isamu Noguchi începe så lucreze în atelierul
lui Brâncu¿i. Din cauza surpårii terenului, sculptorul este
nevoit så se mute la nr. 11, unde va aduce coloana de la
Voulangis. În toamna lui 1926 fusese invitat în sudul
Fran¡ei, la Hyères, så ridice o uria¿å Pasåre în våzduh
Împreunå cu Jean Prouvé experimenteazå solu¡ia o¡elului
inoxidabil pentru Pasåre, dar deficien¡ele tehnice îl fac
så abandoneze proiectul.

Între timp, la New York, o echipå puternicå se ocupå
de procesul lui Brâncu¿i cu Statele Unite. Biograful trans-
crie integral dezbaterile, depozi¡iile lui Edward Steichen,
Jacob Epstein, Frank Crowninshield, Forbes Watson,
Henry McBride, W.H.Fox, în sprijinul sculptorului, ecou-
rile din preså, depozi¡ia sculptorului la Consulatul ameri-
can din Paris din 22 noiembrie 1927. În 1928, dezbaterile
se reiau cu martorii Våmii – sculptorii academi¿ti Robert
Ingersoll Aitken ¿i Thomas H. Jones. Se prezintå “Rezu-
matul dovezilor” ¿i în final verdictul Cur¡ii stabile¿te cå
Pasårea lui Brâncu¿i este Artå.

Anul 1929 a adus catastrofa financiarå din Wall
Street, care i-a fåcut pe cei mai mul¡i americani så pårå-
seascå Parisul. Brâncu¿i a realizat în acest an portretul
abstract al lui James Joyce, masca mortuarå a lui Diaghilev
¿i desene pentru volumul de versuri al lui Ilarie Voronca.

Din volumul Brâncu¿i inedit aflåm cå Voronca a dat cu împrumut
desenele pentru Salonul oficial (p.368). Biograful afirmå eronat cå Brâncu¿i
însu¿i le-ar fi trimis la Bucure¿ti.

În acest capitol, semnalåm la p. 323 gre¿ita numerotare a expozi¡iei
personale a  lui Brâncu¿i de la Galeriile Wildenstein ca fiind a doua, în loc de
a treia (prima a fost la Photo-Secession, a doua la Modern Gallery).

Numele corecte ale persoanelor sunt: Louis Bouché, Apollinaire,
Dürer, so¡ii Meyer, Eugène Grindel, Charles de Noailles, Rolf de Maré, Ethel
Moorhead, Alice Roullier, Gertrude Vanderbilt Whitney, Josephine Baker,
Mariette Mills, Kay Boyle, Sylvia Beach, Alfred Flechtheim.

Alte denumiri  corecte sunt:  “Contimporanul”, “New York World”, Mu-

zeul Galliéra, Galeriile Wildenstein, “Jockey Club”, Hyères, Rue Roche-
chouart, Arts Club, Palais de Bois, Salon des Tuileries, Wrigley Building,
Brummer Gallery, “Folies Bergères”, “Europäische Kunst der Gegenwart”,
“De Stijl”, Villefranche-sur-Mer, Tariff Act, Work in Progress, Claremont,
“Ausstellung Abstrakte Kunst und Surrealistische Malerei und Plastik”, Pathé
News.

În contextele din carte, “audience”  ar fi trebuit  tradus prin “public,
auditoriu, spectatori”, nu prin “audien¡å” (p.330), “decade” prin “deceniu”, nu
prin “decadå” (p.343), “exhibit” prin “probå”, nu prin “exponat” (p. 362), “evi-
dence” prin “dovezi” nu prin “eviden¡e” (p. 381-385),  “hate” prin “a detesta” nu
“a urî” (p.388).

Capitolul 13 este intitulat “Atelierul. 1930-1934”.
Atelierul brâncu¿ian este vizitat în 1930 de Man Ray,

Victor Brauner, Juan Miró, Darius Milhaud, Benjamin
Fondane, Jacques Hérold. Sculptorul petrece  vacan¡å la
Villefranche-sur-Mer, la Duchamp ¿i Mary Reynolds.

În septembrie-octombrie 1930 merge în România ¿i
discutå cu primarul Bucure¿tilor posibilitatea ridicårii
unei coloane monumentale în capitalå.

În 1931 prime¿te din ¡arå Meritul Cultural pentru
Arte Plastice, poartå coresponden¡å pentru un proiect de
monument lui Caragiale la Ploie¿ti, lucrare nerealizatå, o
cunoa¿te pe pianista Vera Moore – viitoarea mamå a
unicului såu fiu. Este vizitat de maharajahul de Indore,
cåruia îi vinde o Pasåre în våzduh din bronz  ¿i care-i
comandå încå douå, din marmurå.

În 1932 în atelier apar Vera Muhina, Arnold Breker,
Barbara Hepworth, Marguerite Vessereau, James Johnson
Sweeney.

În septembrie 1933 sculptorul merge la Saint-Jean-
de-Luz cu Marina ªaliapin. La sugestia lui Brummer este
de acord cu organizarea celei de a cincea expozi¡ii per-

sonale la New York (nu a treia, cum este gre¿it men¡ionat
la p. 410). În noul sediu al Galeriei Brummer expozi¡ia va
fi deschiså între 17 noiembrie 1933 ¿i 13 ianuarie 1934.
Marcel Duchamp va recrea atmosfera atelierului, cu co-
loane din lemn, lucråri în ghips, taburete, studii, fotogra-
fii. În catalog, Brâncu¿i va cere så se specifice cå Coloa-
nele sunt proiecte care, mårite,  vor sus¡ine bolta cereascå,
iar Pasårea, måritå, va umple cerul.

La 15 septembrie 1934 Vera Moore îi na¿te un fiu,
pe care sculptorul nu-l va recunoa¿te. La sfâr¿itul anului,
îl viziteazå fiul unui bun prieten din Craiova, tânårul
inginer ªtefan Georgescu-Gorjan.

În acest capitol, la p. 400, biograful se referå eronat la refuzul lui
Brâncu¿i de a-i ridica un monument pictorului Constantin Lecca. În Brâncu¿i
inedit, la p.401-410 este consemnatå coresponden¡a purtatå de Brâncu¿i cu
comitetul de ini¡iativå din Caracal în perioada ianuarie 1928-14 martie 1929
în legåturå cu un monument pentru dramaturgul Haralamb Lecca, proiect
nefinalizat.

La p.401 se spune cå vârsta lui Brâncu¿i când a sosit la Paris era de
26 de ani. De fapt avea 28.

Semnalåm necesitatea folosirii formei corecte la urmåtoarele nume
de persoane: Margit Pogany, Marguerite Vessereau, Jean Hélion, Alexander
Calder. Men¡ionåm ¿i  denumirile corecte pentru : “Gemeentemuseum voor
Moderne Kunst”,  Grand Hotel du Boulevard, “Contemporary French Draw-
ings”, “Exhibition of Drawings by Sculptors”, Kettle’s Yard, “Minotaure”,
“Abstraction-Création”, “A Century of Progress”, “Néo-Parnasse”, Impasse
Ronsin, Siemens-Schuckert Werke.

În materie de traduceri, sugeråm pentru “enlarged” – “mårit” în loc de
“realizat în mårime” (p.409), “afluen¡å” în loc de “audien¡å”  (p.411); “over-
seas” corespunde lui “peste ocean” mai degrabå decât lui “de-a lungul mårilor”
(p.412), în loc de “dinere” e mai corect “dineuri” (p.418).

Capitolul 14, “Coloana fårå sfâr¿it. 1935 –1939”,
este închinat în principal capodoperei brâncu¿iene de la
Târgu-Jiu ¿i se bazeazå în cea mai mare parte pe relatårile
autorului concep¡iei tehnice a Coloanei monumentale,
inginerul ªtefan Georgescu-Gorjan. Acesta l-a vizitat pe

artist  la Paris în decembrie 1934, ianuarie 1935, decembrie
1936 ¿i mai 1937 ¿i l-a gåzduit în ¡arå la Petro¿ani în
timpul construirii Coloanei în cursul lunii august 1937.
L-a ¡inut la curent pe artist  prin scrisori cu modul în care
s-au desfå¿urat opera¡iile  în absen¡a acestuia.

Inginerul a consemnat felul în care la 7 ianuarie 1935
i-a sugerat artistului modalitatea de realizare a Coloanei
monumentale ¿i faptul cå solu¡ia propuså l-a mul¡umit pe
Brâncu¿i.

Biograful afirmå cå la începutul anului 1935 sculptorul primise o
scrisoare de la Mili¡a Petra¿cu, prin care i se propunea ridicarea la Târgu-Jiu
a unui monument pentru eroii din primul råzboi mondial. În arhiva artistului nu
existå înså o astfel de scrisoare. Singurul document autentic este scrisoarea
sculptorului din 11 februarie 1935 cåtre Mili¡a, prin care acesta confirmå
inten¡ia de a ridica monumentul. Scrisoarea, în românå, se aflå la sec¡ia de
manuscrise a  Bibliotecii Academiei, la nr. de inventar 146912/1966. Din
påcate, la p. 423 a cår¡ii se då o traducere în românå a traducerii în francezå
a scrisorii, publicatå de Brezianu ¿i reproduså de Mocioi în documentarul
såu. Se men¡ioneazå o ipoteticå vizitå a artistului în iunie 1936 în ¡arå, la
Poiana Gorjului, vizitå pe care ar putea-o confirma credibil doar consultarea
pa¿aportului sculptorului.

 Vizita artistului în iunie-iulie 1937 la conacul fami-
liei Tåtåråscu ¿i apoi la Târgu-Jiu, pentru stabilirea loca¡iei
monumentelor, este înså realå. Inginerul descrie amånun¡it
sejurul sculptorului la Petro¿ani, diversele etape de proiec-
tare ¿i realizare a Coloanei. Pe artist îl preocupå ¿i proiectul
templului pentru Indore, în care ar dori så-l implice ¿i pe
inginer.

Biograful folose¿te informa¡iile legate de Poarta Så-
rutului, de Maså ¿i de Calea Eroilor bazându-se pe mate-
rialele consemnate în amintirile cioplitorului Ion Alexan-
drescu ¿i în documentarul lui Ion Mocioi Ansamblul
sculptural de la Târgu-Jiu, dar ¿i pe documentele publi-
cate în Brâncu¿i inedit. Cronologia ridicårii pieselor de
piatrå este încå neclarå.

Vizita lui Brâncu¿i în India în ianuarie 1938 este
relatatå pe baza celor consemnate de V.G. Paleolog ¿i de
Florence Hetzler, dupå discu¡ii cu arhitectul Eckart Mu-
thesius. Se men¡ioneazå întâlnirea lui Brâncu¿i cu sculp-
tori¡a Malvina Hoffman în atelierul parizian.

La p.456, biograful  interpreteazå vorbele lui Brâncu¿i despre “marele
grup în piatrå” ca referindu-se la “ansamblul Rugåciunea”, când este probabil
vorba de Trecerea Mårii Ro¿ii. Nu observå confuzia fåcutå de Malvina între
Coloana de la Voulangis – din grådina unui prieten – ¿i cea de la Târgu-Jiu.

Biograful pomene¿te vizita lui Brâncu¿i la Ciucea,
precum ¿i întâlnirile sale la Bucure¿ti cu Mihalovici,  Jia-
nu ¿i Comarnescu. Confirmå faptul cå artistul a lipsit la
inaugurarea ansamblului.

În acela¿i capitol se men¡ioneazå ultima cålåtorie a
lui Brâncu¿i în SUA, între 19 aprilie ¿i 25 mai 1939, cu
ocazia Expozi¡iei Universale de la New York. A participat
la vernisajul expozi¡iei “Art in Our Time”, în cinstea celei
de a zecea aniversåri a Muzeului de Artå Modernå.  A
discutat proiectul ridicårii unei coloane uria¿e la Chica-
go ¿i a fost invitat la Locust Valley, alåturi de so¡ii Giedion
¿i de arhitectul Alvaro Aalto. Cel de-al doilea Råzboi
Mondial a izbucnit în septembrie.

ªi în acest capitol s-au strecurat câteva  erori la nume proprii. Corecte
sunt: Anne Harvey, Delaunay, Bulliett, Buturoagå, Schäfer, Påtrå¿coiu, Leda.
Numele Chanei Orloff se declinå “Chanei”, nu “lui Chana”. Denumirile exacte
sunt “Târgul fânului” ¿i Banpotoc.

Influen¡a limbii engleze se simte în expresii ca “interesat în” în loc de
“de”, sau în folosirea cuvintelor “plaster” în loc de “ghips”, “acomodare” în loc
de “cazare”, “lintoliu” în loc de “lintou”. În traducerea coresponden¡ei în fran-
cezå dintre Brâncu¿i ¿i Marina ªaliapin din septembrie 1937 (p. 443), la con-
fruntarea cu originalul reprodus în Dation, am remarcat câteva inadverten¡e:
“persil” înseamnå “påtrunjel”, nu “panselu¡e”; “cep qui fait du raisin” se tra-
duce prin “butuc de vie care face    struguri”, nu “o mânåtarcå, aceasta face
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rå¿ina”; “je t’embrasse avec le coeur” înseamnå “te îmbrå¡i¿ez cu inima”, nu
“din toatå inima”; “colonne sans fin” este “coloana fårå sfâr¿it”, nu “a infinitului”.

Partea a cincea, “Nu pot så-mi dau sufletul în ¡ara
mea”. 1940-1957" este structuratå în trei capitole.

Capitolul 15, “Din nou råzboiul. 1940-1945”, descrie
felul în care a trecut artistul prin catastrofa celui de al
doilea Råzboi Mondial. Izolat în oaza oferitå de Impasse
Ronsin, la început sculptorul nu observå schimbårile. Ur-
meazå înså bombardamentele germane, ocuparea ora¿ului
de cåtre trupele hitleriste, vizitarea Parisului de cåtre Hitler
însu¿i, ra¡ionalizarea alimentelor, ra¡ii la combustibil.
Artistul îndurå toate priva¡iunile cu stoicism. Parisul este
bombardat ¿i de trupele aliate ¿i în sfâr¿it este “eliberat”.
Se spune cå atelierul sculptorului ar fi adåpostit membrii
ai Rezisten¡ei. În ace¿ti ani Peggy G9ggenheim achizi-
¡ioneazå o Måiastrå ¿i o Pasåre în våzduh. Încearcå så
ob¡inå un pre¡ avantajos pe baza rela¡iilor personale dar
nu reu¿e¿te. Plecatå la New York, organizeazå Galeria “Art
of this Century”, în care  expune la loc de cinste lucrårile
lui Brâncu¿i. În tot timpul conflagra¡iei, Statele Unite au
gåzduit permanent expozi¡ii de artå în care au figurat
operele artistului. ªi în ¡arå, în 1942, în cadrul Såptåmânii
Olteniei au fost expuse trei lucråri de Brâncu¿i din
colec¡ia Popp.

Dupå ce se sfâr¿e¿te råzboiul, sculptorul ciople¿te
Piatra de hotar.  Distrugerile imense ca ¿i catastrofa atomi-
cå îl fac pe Brâncu¿i så aibå viziuni apocaliptice.

În acest capitol consemnåm câteva gre¿eli la numele proprii. Cele
corecte sunt: Pierre Bruguières, Mary Reynolds, Gabrielle Picabia, Derain.
Câteva titluri corectate: “Landmarks in Modern Art”, “Art in Progress”. La p.
493, remarcåm datarea gre¿itå a sosirii lui Brâncu¿i în Fran¡a – 1905 în loc
de 1904.

Urmåtorul capitol, 16, se nume¿te “Cetå¡ean francez.
1946-1951”. Dupå råzboi, România a intrat în sfera de
influen¡å a Rusiei comuniste. Brâncu¿i are 70 de ani ¿i
tråie¿te din ce în ce mai izolat. Statul francez îi cumpårå
pentru prima oarå lucråri – Muza adormitå, Coco¿ul, Foca
– pentru Muzeul Na¡ional de Artå Modernå. Brâncu¿i este
preocupat de soarta atelierului såu care a devenit o operå
în sine. Amenin¡at cu evacuarea, încearcå så gåseascå o
solu¡ie. Lucreazå în atelier cu compatrio¡i – sculptorii
George Teodorescu ¿i  Constantin Antonovici, apoi pic-
torii Alexandru Istrati ¿i Natalia Dumitrescu. Cei din urmå
vor råmâne alåturi de el pânå la sfâr¿it. Vizitatorii atelie-
rului din aceastå perioadå – so¡ii Chelimsky, Martha Pan,
Jacqueline Monnier – î¿i vor consemna mai târziu im-
presiile. Operele lui Brâncu¿i sunt mereu expuse în SUA.
Prietenii americani încearcå så gåseascå o posibilitate de
a-i aduce atelierul acolo. So¡ii Arensberg care au adunat
o colec¡ie fabuloaså se preocupå ¿i ei så o cazeze corespun-
zåtor ¿i opteazå pentru Muzeul de Artå din Philadelphia.

În acest capitol s-au strecurat câteva litere gre¿ite la nume proprii.
Corecte sunt: Paul Herbé, George Teodorescu, Ava Gardner, Rue Vaugirard,
La Collezione Peggy Guggenheim, Buchholz Gallery.

Titluri de lucråri sau expozi¡ii corecte: Les deux nigauds, “Themes
and Variations in Painting and Sculpture”, “Les Premiers Maîtres de l’Art
Abstrait”, “Contemporary Drawing”, “Twentieth Century Art from the Louise
and Walter Arensberg Collection”, “Masterpieces of Philadelphia Private
Collections”, “Four Modern Sculptors: An Exhibition Complementing the
Cincinnati Art Museum’s Recent Purchases”.

Semnalåm ¿i traduceri influen¡ate de englezå: “excited” tradus prin
“excitat” în loc de “emo¡ionat”; “inquisitive” prin “inchizitiv” în loc de “iscoditor”;
“overture” prin “uverturå” în loc  de propunere oficialå”; “in the morning” prin
“în diminea¡a” în loc de “diminea¡a”. “Calico” se traduce prin  “stambå”.

Capitolul 17, “Nu mai a¿tept pe nimeni’. 1952-1957",
încheie povestea vie¡ii sculptorului.

Somat la 28 mai 1952 så-¿i elibereze atelierul, sculp-
torul recurge la solu¡ia dona¡iei cåtre  Muzeul Na¡ional
de Artå Modernå al Fran¡ei ¿i prime¿te la 15 iunie cetå¡enia
francezå. Atelierul va råmâne pe loc cât va tråi artistul ¿i
va fi apoi reconstituit prin grija Statului.

Noul director al Muzeului Solomon Guggenheim,
James Johnson Sweeney, îl contacteazå pe sculptor în 1953
pentru organizarea primei retrospective a lucrårilor sale.
Tratativele dureazå, iar amintirile fiului lui Sweeney, Sean,
reproduse de Florence Hetzler, ne introduc în atmosfera
dezbaterilor. Abia între 26 octombrie 1955 ¿i 8 ianuarie
1956 se va realiza în sfâr¿it marea retrospectivå, care va fi
itineratå ¿i la Philadelphia între 27 ianuarie ¿i 26 februarie
1956.

Între timp, la Philadelphia s-a inaugurat în 1954 co-
lec¡ia Arensberg, în care “eroii” sunt Brâncu¿i ¿i Duchamp.

So¡ii Arensberg au trecut înså în lumea drep¡ilor.
Brâncu¿i este contactat în 1955 pentru un proiect de

Pasåre în våzduh monumentalå la New York, lucrare ne-
realizatå. În martie 1956 i se propune un proiect de Co-
loanå infinitå monumentalå pentru Chicago. La 12 aprilie
1956 laså prin testament atelierul såu Statului francez. Se
simte înså din ce în ce mai slåbit ¿i la 16 martie 1957
påråse¿te aceastå lume. Ultimile lui cuvinte sunt: “Haide,
bå, haide bå.”

În acest capitol existå o serie de gre¿eli la nume proprii de persoane
sau institu¡ii. Corecte sunt: Roland de Renéville,  Mercié, Musée National
d’Art Moderne, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Guggenheim Museum.
Titluri corecte de expozi¡ii sunt: “Sculpture  and Sculpture Drawings”,
“Begründer der Modernen Plastik”.

Au råmas netra9duse: “cock-a-doodle-doo” (cucurigu), “homeless”
(fårå adåpost), “Medical Center” (spital). În contextele specifice, s-au tradus
gre¿it: “abstracted” prin “abstras” (în loc de “distrat”), “extensively” prin “ex-
tensiv” (în loc de “pe larg”), “dedication” prin “dedica¡ie” (în loc de “inaugurare”),
“alarm” prin “alarmå” (în loc de “îngrijorare”), “tribute” prin “tribut” (în loc de
“omagiu”).

La p. 538 data na¿terii lui Brâncu¿i este trecutå “21 februarie”, la p. 548
apare ca “19 februarie”. La p. 542 se men¡ioneazå din nou anul 1905 ca anul
sosirii lui Brâncu¿i în Fran¡a. Sugeråm înlocuirea expresiei “se ridicå în ¿ale”
prin “se ridicå în capul oaselor”, ¿i a formei “le face clar” prin “le aratå clar”.
“Surorile” care-l asistå pe doctor, sunt de fapt infirmiere.

Urmeazå un capitol nenumerotat, intitulat “Destin
postum”, cu subtitlul “Nu ¿ti¡i ce vå las eu aici”.

Se relateazå reac¡ia emo¡ionatå a  oamenilor simpli
din vecini la dispari¡ia sculptorului. Slujba de înmormân-
tare are loc la Biserica româneascå, dupå ritualul ortodox.
Georges Salles, Jean Cassou ¿i Vasile Munteanu vorbesc
despre råposat. La Cimitirul Montparnasse se împarte co-
livå, se depun coroane ¿i flori. Delega¡ia Ambasadei româ-
ne este huiduitå.

Se men¡ioneazå primele scrieri despre Brâncu¿i care
apar dupå dispari¡ia sa, alcåtuite de Christian Zervos, Da-
vid Lewis, Ezra Pound, George Uscåtescu, Carola
Giedion-Welcker.

Atelierul reconstruit este inaugurat la Palais de To-
kyo, la 30 martie 1962. Este reconstituit apoi la 27 iunie
1977, lângå Centrul Pompidou, dar inunda¡iile fac så fie
închis. Noul atelier, refåcut dupå planurile lui Renzo Pi-
ano, s-a redeschis în aprilie 1997.

Se precizeazå felul în care mo¿tenitorii lui Brâncu¿i,
so¡ii Istrati-Dumitrescu, au ¡inut în afara circuitului pu-
blic o bunå parte din documentele råmase de la artist. Se

descrie soarta multora din cei apropia¡i sculptorului ¿i se
men¡ioneazå tribula¡iile ansamblului de la Târgu-Jiu ca
¿i scandalurile legate de falsuri.

În acest capitol sunt scrise gre¿it numele lui Christian Zervos, Renzo
Piano ¿i Pierre Cabanne, ca ¿i titlul lucrårii Brancusi and Romanian Folk
Traditions sau numele “catalog raisonné”. La p.557, biograful calificå romanul
lui Petre Neagoe, Sfântul din Montparnasse, drept una din acele “oribile ¿i
reprobabile produc¡ii ce distorsioneazå adevårul ¿i nu folosesc nimånui”.
Publicarea cår¡ii în 1965 nu i se datoreazå înså lui Neagoe, decedat în 1960,
ci so¡iei lui. La p.558, biograful vorbe¿te despre Vera Moore (“acea Tom Tom
a sculptorului”) care ar fi dispårut din via¡a lui Brâncu¿i în anii 30. Din
documentele recent studiate de Doina Lemny  reiese înså cå legåtura celor
doi a ¡inut pânå la moartea artistului.

Ultimul capitol, “Portret”, este  subintitulat “Eu sunt
un prince-paysan”. Biograful încearcå så elucideze miste-
rul portretului interior al sculptorului, så afle “din ce aluat
sufletesc s-a nåscut universul de sculpturi brâncu¿iene.”

Combate “cultul hilar al ¡åråniei lui Brâncu¿i” ¿i
afirmå cå “formula sufleteascå” a acestuia trebuie cåutatå
tocmai în geniul såu, care “n-are nici timp ¿i nici loc”.
Defini¡ia oferitå de Brâncu¿i însu¿i – dupå mårturia lui
Petre Pandrea – ar fi de “prince-paysan”. Caracterul olte-
nesc, indisciplinat ¿i refractar, natura independentå, îl
situeazå aparte, prin “completa ignorare a oricårui alt stan-
dard decât al såu.”

Autorul îl socote¿te pe Brâncu¿i “exemplul cel mai
monumental de filozof în artå”, “platonician de dimensiuni
uria¿e.”

***

Ajungând la capåtul acestei monumentale biografii,
nu pot decât så-l felicit pe autor pentru strådania de a
oferi cititorilor din ¡arå o nouå perspectivå asupra “singu-
rului artist român care a contribuit la structurarea unei
con¿tiin¡e noi în lume” (p.564).

Lectura atentå a volumului m-a îndemnat så semnalez
¿i unele imperfec¡iuni ale redactårii, inerente unei
întreprinderi de o asemenea magnitudine. Sper ca la o
nouå edi¡ie a cår¡ii autorul så ¡inå seama de cele
men¡ionate, astfel încât lucrarea så se prezinte cu adevårat
impecabil.

Sorana GEORGESCU-GORJAN

8 ianuarie 2007
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„Sculptura brâncu¿ianå - afirma V.G. Paleolog în
«Brâncu¿i - Brâncu¿i» (Ed. Scrisul Românesc) - nu este
expresia directå a unei idei, ci revela¡iunea mediatå, prin
forme în spa¡iu, a unei armonii de sens, a unui în¡eles de
stråfund ¿i înrudit de aproape între materie, formå ¿i minte,
un tot ce reperzintå o idee, care nu este reprezentarea unei
idei, ci ne face så participåm la înså¿i crea¡iunea acestei
idei printr-un act de demiurgie, spontan ¿i simultan cu
în¡elegerea.”

Ora¿ul nostru a avut ¿ansa unicå, în felul ei, de a fi
pårta¿ la ceea ce am putea numi… miracolul Brâncu¿i.
Mai to¡i marii brâncu¿iologi ai ultimei jumåtå¡i de secol
s-au perindat pe aici, „dornici a cunoa¿te la fa¡a locului
vatra etno-folcloricå din care a ¡â¿nit geniul brâncu¿ian,
fascina¡i de titanismul acestuia”.

În urmå cu ¿apte ani apårea la Târgu Jiu cartea dis-
tinsului profesor Z. Cârlugea intitulatå „Brâncu¿i - azi”,
sub egida Editurii Ministerului de Interne. Prezentatå ¿i
în paginile såptåmânalului „Timpul”, lucrarea domniei
sale s-a vrut un „modest omagiu adus Titanului de la Ho-
bi¡a, la ceas de cinstire na¡ionalå ¿i împovåratå råspundere
spiritualå” (Z. Cârlugea - Cuvânt înainte). Vom reda în
cele ce urmeazå câteva din cele mai de seamå exegeze ale
operei lui Brâncu¿i, prezentate în lucrarea men¡ionatå,
amintind printre al¡ii pe: Sidney Geist, Athena Tacha

Spear, Petru Comarnescu, Edith Balas, Ion Pogori-

lovschi, Constantin Zårnescu.

Brâncu¿i în con¿tiin¡a criticii este la fel de actual,
cåci „råmâne el însu¿i, egal cu sine, în nemaipomenita
dimensiune spiritualå a operei sale”.

Sidney Geist, unul dintre brâncu¿iologii americani
de marcå din a doua jumåtate a secolului al XX-lea,
remarca în lucrarea sa, din 1968, „Brâncu¿i. Un studiu
asupra sculpturii”, faptul cå în anul 1907: „Brâncu¿i se
schimbå pe sine din temelii, printr-un act de voin¡å,
inteligen¡å ¿i ambi¡ie”, în urma netei rupturi fa¡å de Rodin.
Fårå doar ¿i poate Brâncu¿i s-a apropiat din acel moment
de arta nonfigurativå ¿i esen¡ialistå. „Brâncu¿i re¡ine
inocen¡a de viziune, dar mijloacele artistului au încetat
de a mai fi inocente. Inteligen¡a, ra¡ionalitatea ¿i precizia
au devenit noile sale unelte; efortul de a crea prin inter-
mediul lor o viziune de bucurie asupra lumii e tråsåtura
capitalå a modernitå¡ii lui Brâncu¿i.”

Våzând în Brâncu¿i pe pårintele sculpturii moderne,
cum se exprima V. Kulterman în „Brancusi - der Vater der
modern Skulptur”, S. Geist afirmå cå, dincolo de procedeul
„tåierii directe” în piatrå, modernitatea acestuia constå în
„limbajul” volumetric ¿i ritmic desfå¿urat în spa¡ialitatea
unor geometrii neeuclidiene.

Între exege¡ii de marcå ai personalitå¡ii ¿i operei
brâncu¿iene se numårå ¿i Carola Giedion-Welcker.
Contribu¡ia acesteia la impunerea lui Brâncu¿i în
con¿tiin¡a culturalå universalå este decisivå, dacå avem
în vedere faptul cå, încå din 1937, când publica remar-
cabila lucrare „Moderne Plastik”, ea vedea în artistul
român pe „cel mai de seamå sculptor modern în via¡å”.

Tråind în mijlocul Parisului, asaltat de vizitatori
oficiali ¿i neoficiali veni¡i de peste tot, felul såu de trai
råmâne cel al unui ¡åran român, confec¡ionându-¿i întregul
mobilier de care avea nevoie (masa, scaunul, banca ¿i
patul), uneltele ¿i obiectele uzuale. Constantin Brâncu¿i
råmâne, în mediul parizian - dupå cum observå Carola
Giedion-Welcker - „¡åran ¿i filozof”.

În urmå cu mai bine de trei decenii, Mircea Deac
semna monografia „Constantin Brâncu¿i” (Ed. Meridiane,
1966), prima carte de acest fel ce se dedica, postum, la
noi, marelui artist. Cu pu¡in în urmå apåruserå douå cele-
bre lucråri, una la Paris semnatå de Ionel Jianou
(„Brâncu¿i”, Ed. Arted, 1963), cealaltå la Philadelphia, a
lui Peter Neagoe („The Saint of Montparnasse”, 1965).
Au urmat numeroase studii ¿i articole închinate marelui

sculptor, într-un moment când, la noi, încå nu apåruserå
lucrårile semnate de Petre Pandrea („Brâncu¿i - amintiri
¿i exegeze”, 1967), V. G. Paleolog („Tinere¡ea lui
Brâncu¿i”, 1967), Petre Comarnescu („Brâncu¿i
împotriva Statelor Unite”, Dacia, 1967; „Brâncu¿i”,
Meridiane, 1972), Barbu Brezianu („Opera lui Constantin
Brâncu¿i în România”, Ed. Academiei, 1974).

Deceniul al ¿aptelea, atât de rodnic în exegeze brân-
cu¿iene, fusese unul decisiv: acum se produce adevårata
consacrare a geniului brâncu¿ian ¿i tot acum se traseazå
liniile fundamentale ale viitoarelor exegeze, care vor
impune fie imaginea unui artist în orizontul ini¡iatic al
livrescului, fie pe ceea a unui spirit cu aderen¡å la o tradi¡ie
imemorialå.

„Brâncu¿i - surse arhetipale” (Ed. Junimea, 1982)
constituie una din cår¡ile-surprizå ale brâncu¿iologiei
române¿ti, abordând, din perspectivå arhetipalå, statuara
marelui artist. Sculptorul s-a afirmat într-un moment când
op¡iunea pentru sursele arhetipale nu a fost un fenomen
izolat în istoria artei. În gândirea marelui Brâncu¿i, afirmå
Mircea Deac, sursele arhetipale „s-au identificat cu
substan¡a cea mai profundå, viabilå ¿i de esen¡å a artei
populare, a legendelor ¿i miturilor ¡åråne¿ti din românia,
cu ansamblul larg ¿i autentic de tradi¡ii ¿i cu folclorul
românesc”. Aceasta ar fi „una din cheile în¡elegerii
crea¡iei lui Brâncu¿i “.

Între brâncu¿iologii care îmbinå cercetarea docu-
mentarå cu un anume tip de criticå impresionistå se numårå
¿i Adrian Petringenaru. Acesta a consim¡it så scrie despre
Brâncu¿i într-un moment când marele sculptor „era un
autor aproape necunoscut sau uitat pentru publicul larg
din România”, mai exact „la mai bine de un deceniu de la
terminarea ultimului råzboi”. „Singularul complex sculp-
tural de la Târgu Jiu începe cu ceea ce este fårå început (=
moara timpului, n.n.) pentru a sfâr¿i cu ceea ce este fårå
sfâr¿it, dar între început ¿i sfâr¿it, între Masa Tåcerii ¿i
Coloana infinitului este Poarta sårutului, e via¡a”.

La statutul de „brâncu¿iolog” tinde ¿i profesorul Du-
mitru Daba, care în anul 1989 fåcea så aparå la Editura
Facla volumul „În cåutarea lui Brâncu¿i”, scris cu un
oarecare sentiment de îngrijorare, „våzând cât de pu¡in
este valorizatå, pre¡uitå ¿i, uneori, chiar în¡eleaså arta lui
Brâncu¿i, în propria ¡arå”. În anul 1996, domnia sa revenea
cu o nouå „versiune”, mai dezvoltatå intitulatå „Brân-
cu¿i”, Editura de Vest, Timi¿oara.

Dumitru Daba face referiri ample la comentatorii care
au våzut în Brâncu¿i „un filozof al formelor, un rafinat
poet al abstrac¡iunii, un autentic reprezentant al univer-
sului platonician”.

Afirmat, în anii din urmå, cu articole de substan¡å, în
presa de specialitate, tânårul cercetåtor Cristian-Robert
Velescu face dovada unui brâncu¿iolog eminent în multe
privin¡e. „Brâncu¿i ini¡iatul”(Editura Editis, 1993) este
un eseu de larg orizont intelectual. Autorul vede în
sculptorul român pe „fratele mai mic al lui Socrate”, pentru
ca în anul 1996, la aceea¿i editurå tânårul brâncu¿iolog
så publice „Brâncu¿i alchimist”.

  „Estetica operei lui Constantin Brâncu¿i”(1987)
încoroneazå o trudå de cercetåtor ¿i o pasiune verificatå
în timp, cea a brâncu¿iologului târgujian Ion Mocioi
(„Ansamblul sculptural de la Târgu Jiu”(1971),
„Mårturii despre Brâncu¿i”(1975), „Brâncu¿i în lume:
tablou sinoptic al operelor; harta lumii cu localitå¡ile
în care se gåsesc operele lui Brâncu¿i”(1982).

  Nu putem încheia, fårå a aminti exegezele marelui
brâncu¿iolog român Barbu Brezianu, „un reper de
inamovibilå prestan¡å intelectualå, de înalt profesionalism
¿i probantå moralitate” (Z. Cârlugea).

Alåturi de sutele de articole risipite prin publica¡iile
vremii, române ¿i stråine, B. Brezianu publicå în 1974
volumul „Brâncu¿i în România” (premiat în acela¿i an
de Academia Românå). Lucrarea, reeditatå într-o versiune
în limba englezå, a devenit opera criticå de referin¡å pentru
unii din marii brâncu¿iologi ai lumii, de la Sidney Geist
la Friederich Teja Bach, Pontus Hulten ¿.a.m.d.

„Brâncu¿i în România” constituie o temeinicå exe-
gezå brâncu¿ianå peste care multå vreme nu s-a putut trece.
Ea aduce, în premierå, informa¡ii ¿i documente esen¡iale,
fårå de care în¡elegerea nuan¡atå ¿i complexå a lui Brâncu¿i
nu ar fi posibilå.

Recapitulând, iatå, doar o parte din cele mai de seamå
contribu¡ii ¿i exegeze asupra operei lui Brâncu¿i, trebuie
så în¡elegem cå pentru a påtrunde „tâlcul” crea¡iei brân-
cu¿iene este imperios necesar så cunoa¿tem nu doar via¡a
marelui sculptor, „cu întreaga-i succesiune de miracole”,
ci ¿i exegezele de larg orizont ideatic ¿i sursologic, „toate
cheile posibile ¿i imposibile” ale crea¡iei lui Brâncu¿i.

Andrei POPETE - PÅTRAªCU
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Un cålåtor spre infinit...

Le jouet
devenu l’archétype esthétique

Comme si
quelque patient dieu paysan
n’avait cessé de frotter
l’alpha et l’oméga
de la Forme
en une motte de métal

Une orientation nue
sans ailes sans plumes
le rythme ultime
a élagué les extrémités
de la crête et des serres,
du noyau de l’envol

Le geste absolu
de l’art
conforme
à la sculpture continente
- lisse comme le front d’Osiris –
ce giron de la révélation

une courbe incandescente
léchée de flammes chromatiques
dans des labyrinthes de réflection

Ce gong
d’hyperesthésie polie
a des stridences d’airain
quand la lumière agressive
frappe
sa signification

L’immaculée
conception
de l’oiseau inouï
se produit
en une splendide réticence.

Traducere dupå „Pasårea sfântå”
de Lucian Blaga

de  SERGE FAUCHEREAU

L’oiseau d’or de BrancusiL’oiseau d’or de Brancusi
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Efigie voluntarå intens-întrebåtoare, Grete Tartler (pe nu-
mele stårii civile Margareta Tåbåra¿), poetå, eseistå ¿i tradu-
cåtoare din arabå, atrågea aten¡ia în 1970 cu placheta de versuri
Apa vie. Într-o paginå ulterioarå (Trubadur, I) – de gåsit în
Substituiri – figureazå zglobiu nucleul unei autobiografii: „Locul
na¿terii: Bucure¿ti, 23 noiembrie (1948); Studii: viola, limbile
romanice, clasice ¿i oriental; Culoarea ochilor: cåprui. Semne
particulare n-are; Antecedente penale: nu are; Ocupa¡ii: Ano-
nim, secolul al XX-lea”... Nici o men¡iune, în rest, despre neastâm-
pårul intelectual perpetuu, multiform identificabil în mirajul unui u-
manism global (filosofie, literaturå, muzicå); mai nimic despre feno-
menul arabo-persan, despre seduc¡iile Orientului în genere, cu alte
rezonan¡e la Goethe în al såu West-östliehen Divan. Pe scurt,
cålåtoare imaginarå sau la propriu pe cåi nebåtute, finalmente di-
rectoare a “Institutului cultural român” din Viena, Grete Tartler rela-
¡ioneazå programatic orizontul psihic european (vechi ¿i recent)
cu experien¡ele Råsåritului. Personalitate complexå de culturå ex-
cep¡ionalå diplomatå în arabisticå ¿i profesoarå de violå, ea prac-
ticå un simfonism bonom, invocând degajat misterele Orientului ¿i
palpitului sta¡iului-cuib – cel din Chorale (1974), din Hore (1977)
ori din Astronomia ierbii (1981).

Neîntrerupt de veghe, vizând obsesiv cunoa¿terea, poeta
dialogheazå cu alter-egoul såu din oglindå opunând singuråtå¡ii
existen¡iale un statut defensiv; confesiunile ei tipice, de un lirism
fluctuant, paradoxalul ¿i sapien¡alul se sistematizeazå expresiv în-
tr-o dialecticå ondulatorie, în ritm cu båtåile inimii; iconicul ¿i abs-
tractul, memoria ¿i fic¡iunea proiectivå, surâsul ¿i sfidarea, mo-
mentele de reflux ¿i cântul tåmåduitor traduc co-eficient tropisme
varii – reac¡ii fluide la întâlnirea dintre trezie ¿i subcon¿tient. Timpul
ei „regåsit”, esoteric, e, în fapt, un timp inventat, în care exteriori-
tå¡ile ¿i notele transorizontice se topesc în temporalul intim. În
geografia sa (eruditå ori afectivå) fuzioneazå liber mileniul ¿i ora,
simetriile corintiene ¿i våpåile contemporane; neacceptând nici
nåruirea ¿i nici scindarea, poeta, actant fårå pace, e un agent pro-
pulsiv, un corp magnetic cu identitate forfotitoare.

I.
Cum în literaturå ¿i arte, permanen¡a temelor fundamentale

e fapt curent, a veni cu un sunet nou, a sfida cli¿eele, a gåsi alte
unghiuri de refrac¡ie, de adâncire ¿i diferen¡iere, acestea devin
condi¡ii ale actualismului. La prima ei carte, Grete Tartler opunea
„Apei Moarte”, adicå rutinei, Apa Vie; sistematic, începåtoarea în
ale versului violenteazå, for¡eazå ¿i resemantizeazå, de-clasi-
cizeazå ¿i de-romantizeazå, instalându-se subiectiv în paradox ¿i
joc; definite fiin¡e, cuvintele „vorbind în somn sau tåcând”, „mu¿u-
roaie de sunete/ cu toiege solzoase de pe¿te” tind spre „cercul unde
stråluce¿te Apa cea Vie”. Emblemå a mobilitå¡ii universale, o astfel
de apå prefigureazå înså¿i geneza pluri-obiectualå, fårå sfâr¿it:
„În ziua grea am båut Apå Vie/ dintr-o sitå de aur/ ¿i m-am nåscut/
jumåtate om,/ jumåtate opt,/ un fel de optaur”. Precizare fermå: -
„Cei ce s-au dus pe malul Apelor Vii/ nu au întoarcere”. Ecouri din
„ale¿ii timpi epicureici” ¿i reverbera¡ii melo-folclorice (Oglinda, Azi,
Clopotele) s-au depus în memoria abisalå, aceasta înregistrând
aproape barbian ruina timpului. Aparent, nu e loc pentru tragic:
„Domni¡a Horelor de lut”, emana¡ie a påmântului, e, în fapt, o Moira
carpatinå; duh magic – „la roata vremii învârtind/ pe smal¡ de talger
¿i ulcele”.

Deschideri ¿i închideri, incanta¡ie, gesticå ¿ocantå ¿i eso-
terisme felurite favorizeazå momente råsturnåtoare, ducând de la
Ulise la menestrilii medievali, de la solaritate la „nop¡i noduroase”
ori la „supåråri de cocori”. Figurativul de jurnal pitoresc alterneazå
cu pe¿teri, cu ¿erpi ¿i diavoli; semne demonice provin parcå din
romantismul german tenebros – fårå nimic terifiant totu¿i: „Calul
cu cålåre¡ îngropat în påmânt/ slujind în Apa cea Moartå,/ ¿i-a rupt
legåturile, aleargå din el/ ¿i Apa Vie îl poartå” (Contur de zbor).

Pådurea, izvorul, apa vie, steaua, raza, clepsidra ¿i alte con-
cretitudini racordeazå tårâmul de jos cu astralul, låsând câmp
deschis inefabilului. În Chorale, vocea poetei î¿i asociazå vocile
altora, inclusiv vocile lucrurilor, nåzuind spre realitå¡i care, de¿i
existå, nu se våd. Acum poeta opereazå cu paradigme filozofice;
ni¿te „berze rotitoare” în lumini aurorale introduc în neîncetata
tranzien¡å cosmicå devenind „însu¿i ecoul tuturor lucrurilor”. Textul
de realitate concureazå (esen¡ializând) cu fantasmaticul, într-un
sincretism vizual-acustic, ireal ¿i himeric: „Prin jgheabul casei pustii/
începe så picure Apa cea Vie”; „Drumul se scurge ¿i el/ ¿i te duce cu
sine” – privitorul fiind: „Cålåtor de verde-n verde/ în balan¡a ce se
pierde” (Cålåtor în clepsidrå). Stimulat „de razå pe-acest påmânt
fårå vreo umbrå”, våzul transcende în spa¡ii supergeometrizate; la
rându-i, auzul percepe muzica infinitului: „În nop¡ile cu flaut (...)
cântå depårtårile la geanå”.

În sistemul parabolic-simbolic, inelul (hora) înseamnå ar-
monie; la Grete Tartler inelul vorbe¿te de o întrepåtrundere ima-
nentå a regnurilor. Ca la unii simboli¿ti francezi, în Chorale func-

¡ioneazå un transformism universal, un sistem de transpozi¡ii în
care o senza¡ie se substituie alteia, de alt gen. „Gust din sunetul de
pâine” – zice poeta. Metamorfozele se ¡in lan¡:

Nespus de aurie e lumina
Trupului, doar prin mâini pot så mai våd
Fåpturile plutind (...)

Iatå, mi-am sprijinit fruntea fierbinte
de noapte: geamul s-a fåcut
rouå întâi, ¿i apå de izvor
¿i fluviu pentru cei care plutesc:
oameni ¿i fiare, plante, dobitoace...

ªi-n valuri se aude pasul meu:
descal¡ sandala trupului
¿i-n talpa
strålucitoare cântå cu falange.

Frapeazå în aceastå Zioarå de ziuå ¿i în alte chorale,
accente de melosofie; cântarea cu sonoritå¡i de psalm trist, în
lunecare pateticå, transcende în nemårginit. Amintitor din Corul
din tragedia elinå glosând despre Destin -, textul sfâr¿e¿te în sus-
pensie ¿i resignare.

Într-o reverie de debut (Noaptea poetului), evolueazå un
pelerin singular, posedat de vedenii; el, Poetul, un orfic, un trans-
census, planeazå “peste frunzi¿, peste aer/ peste istmuri de rouå”,
înaintând în mister “pe drumu-nsângerat de altcineva...” Doispre-
zece ani ulterior (în gravele Scrisori de acreditare), dupå contacte
cu gândirea indianå, dupå aprofundåri în mentalul arab ¿i dupå
întâlniri cu Wagner, cu Novalis ¿i Spinoza -, “fiecare vers” e obiect
de figura¡ie problematicå. “Încovoiatå-ascult aceastå limbå/ de lup,
de crizolit, de plante”; - demers prefigurând “o fåpturå necunoscutå”
(Cu¡itul palid). Mirajul (în Acherontes atropos) se confruntå cu
sentimentul finitudinii:

Un poem despre trecere miroase-a cårbuni,
a flåcåri care se iau dupå tine,
a miri¿te ¿i a praf.

Existå o u¿å întredeschiså spre redresare: “Fierul så-l ba¡i/
cât e¿ti tu cel învins” - ªi în acela¿i ton: “Curentele min¡ii tale leagånå
lumea”. Nici Roger Bacon, “doctor mirabilis”, nici Toma d’Aquino,
“doctor communis”, nici Johannes Duns Scotus, “doctor subtilis” -
n-au gåsit råspunsuri (Dupå atâtea leacuri...). Suntem în¿ela¡i
constant, ne bântuie “cele patru miliarde de iluzii”. Nici o metafizicå,
nici o aventurå la scarå planetarå, nici o lec¡ie de istorie nu atenu-
eazå con¿tiin¡a relativitå¡ii; în Indii, în Egipt ori în Transilvania, ace-
lea¿i motive de nelini¿ti. Dupå ¿apte ani, dacå nu mai ascul¡i/ privi-
ghetoarea, e¿ti schimbat în balaur”; “Curcubeul nu-i decât sângele
ce se schimbå/ la ¿apte ani în artera poetului” (Un bob de cåtinå).
În Frumoaså ca o profe¡ie, semne autoreferen¡iale proclamå fårå
echivoc e¿ecul; modula¡ii ghe¡oase traduc mortificarea:

Må privesc în oglindå. Cele ¿apte obiecte persane,
grâu, miere, vin, un sfe¿nic de-argint
pentru ziua în care vom îmbråca doar zåpada (...).
Nu te gândi acum cå e totul
luat cu-mprumut; o via¡å tråitå
cu teamå, nici måcar nu-i tråitå.

II.

Pe un sistem de continue alternan¡e, discursul sincopat din
Substituiri (1983) balanseazå între polaritå¡i complementare în
func¡ie de ceea ce Ortega Y Gasset numise fie “concentrare spre
interior”, fie “concentrare spre exterior” (Obraz complets, II, 1957,
Trad. Ovidiu Drimba). De¿i råsucirile fiin¡ei interioare dureazå,
dic¡iunea, subliniat mai calmå, se distan¡eazå de neo-expresio-
nismul anterior. “Nu dragostea dintâi trebuie s-o cânt,/ ci dragostea
din urmå, care duce-n mormânt” (Trubadurul, I). Prioritatea spiri-
tului (în Solsti¡iu de iarnå, bunåoarå) pare totalå; nici o ezitare:
“Sunt liberå så-mi uit corpul”... Alteritatea e modalitate de
auto-întregire: “Obrazul meu se vede în tine/ cum se vede un
sâmbure în cirea¿å” (Fluturi ¿i lumânare). Din nou apaså,
altådatå, sentimentul trecerii, cu concluzia heracliteanå cå “nu te
scalzi de douå ori în aceea¿i mare” (Barometrul). O muzicå (aliaj
de “duhuri ¿i sunete”), o camerå cu “u¿a mâncatå de carii”, un
bårbat care “sparge asfaltul fårå så caute/ via¡a fårå-de-moarte,
fårå så fugå/ de smoala care urmeazå” - toate sunt mico-episoade
filmice pe linie orizontalå. Realitå¡i naratoriale, s-ar zice. Percep¡ia
senzorialå, enormå, obsedeazå. Intrå în rezonan¡å, a¿adar,
oglinzile din preajmå ¿i “câmpiile Orientului”, bagheta lui Karajan
¿i “principiul lunar”, chipul unei voci ¿i imaginea lui Zarathustra; se

semnaleazå barochisme ¿i rota¡ii melodice. Autoarea
Substituirilor, vådit atentå la fapte de culturå, se amuzå cu
Concertul pentru licorn ¿i bandå magneticå, ¿i invocå Pås-
tråvul (pe muzicå de Schubert). Sperå “så se-ntâmple ce nu
se-ntâmplå” - ¿i devine “statuie”. Într-un Play-back - Noiembrie -
la treizeci ¿i cinci de ani -, poeta de cert rafinament intelectual,
preocupatå de absolutul frazei, gloseazå la modul asertiv-ironic:

Poezia se na¿te unde naufragiazå cuvântul?
Dar el s-a salvat, tråie¿te pe malul râului.
Noi, pe celålalt mal.

În totul, mitologia Gretei Tartler e produsul unei fic¡ionalitå¡i
aspre, cu interluvii surâzânde în notå råsturnåtoare, de unde într-un
alt Play-back discursul persiflant: nici o iluzie, câtå vreme cineva
cuantificå la calculator “dezordinea clipei” ¿i “extrage rådåcina de
måtrågunå”. Un patetism discret surdinizeazå frecvent poanta;
unui titlu de volum, aparent banal - Ro¿iile portocalii când sunt
verzi sunt galbene (1997) - i se alåturå o prozå parodicå, perfect
simetricå: “Poeziile crude/ când sunt dulci/ sunt amare”. Alteori o
reflec¡ie, o simplå observa¡ie, fulguran¡e sau inser¡ii în cotidian sunt
de-a dreptul ni¿te aforisme: “Vezi cum istoria nu-¡i då nimic înapoi/
de¿i se repetå maimu¡årindu-se” (De reparat acoperi¿ul); “Mis-
terul e în aceastå lume,/ realitatea-dincolo”; “Nu a¿tepta så se
schimbe vremile/ ele nu se schimbå”. Forma unui poem reflectat în
oglindå, se vrea “formå de diamant” (Cântec).

Constatare obi¿nuitå: - “Trecutul e înlocuit de prezent”. Spec-
tacolul lumii, privit de Platon, de Eratostene, de Euripide ¿i Pindar,
de Newton ¿i Lavoisier (Cuptorul de aur) reconfirmå ideea de
relativism subiectivizant. Stereotipul are rådåcini imemoriale. O
tânårå “de acum cinci mii de ani” e totuna cu “chelneri¡a de la
cafeneaua greceascå”. Muzica lui Mozart (Dupå 1989) planeazå
în timp aceea¿i “Sunåtoarea sunå/ mesteacånul mestecå/ a¿a de
mii de ani de ospe¡e, råzboaie”. Cu toate cå formulåri (sceptice) ca
acestea par cvasi-impersonale, îndåråtul lor vegheazå o observa-
toare lucidå, refractarå hibridului, a cårei filozofie practicå e mai
ales etologie. „Gura lui Blaga aståzi e ¡årânå/ dar râsul lui se mai
aude, pur” (Alb fårå glas).

Nota¡ii de sevå neo-clasicå ori neo-romanticå, simbolisme,
suprarealisme ¿i acorduri folclorice aglutinate, transsubstan¡iale
în spirit postmodern, particularizeazå o scriiturå multiaxialå plinå
de nerv; rostire tensionatå în egalå måsurå sensibilistå ¿i cogitativå.
Undeva, în Cuneiforma, poeta în stare de gra¡ie se laså în voia
temperamentului såu vibratil;

O zi fårå rost poate så aibå
¿apte våluri, ¿apte în¡elesuri, ¿i înså (...)

Povestea e veche, spun unii. Ba nouå.
Spune-o din nou. Ba mai taci. N-o ¿tiu. Ba o ¿tiu.

Într-un mod ori altul, Grete Tartler participå semnificativ – în
ritm cu Leonid Dimov, cu Cezar Ivånescu ¿i Liviu Ioan Stoiciu, cu
Emil Brumaru ¿i al¡ii – la un portret de grup cu valoare referen¡ialå.
Dacå referen¡ii såi personali – din Apå vie ori din Hore ¡ineau de
memoria spa¡iului românesc, de un lirism al vocilor materiei, în ciclu-
rile urmåtoare primeazå stilizarea identicå, alchimia tonalå, o se-
manticå a modului intelectual; progresiv ac¡ioneazå o poeticitate
îndureratå, în care vocea autoarei se suprapune altor limbaje, altfel
articulate, ale descriptivilor. Un umor filigranat, contextual, dife-
ren¡iazå ingenios discursul, asigurându-i temperatura necesarå
comunicårii. Ironia acestei remarcabile poete e, în aceea¿i måsurå,
¿i con¡inut, ¿i vehicul stilistic de poten¡are a dominantelor.

Ni¿te nuan¡ate reflec¡ii despre complexele creativitå¡ii sunt
paginile eseistice din Melopoetica, stringent organizate pe
binomul Poezie-Muzicå. La treizeci ¿i ¿ase de ani (1984), o Grete
Tartler iscoditoare se referea la comentatori anteriori ¿i actuali, la
poe¡i din promo¡iile 1970 ¿i 1980, totodatå la muzicieni români ai
momentului, propunând „în¡elegerea muzicii ¿i poeziei ca armonie
între cer ¿i påmânt, (între) întuneric ¿i luminå”.

Privirile eseistei se mutå dezinvolt de la Novalis ¿i Schopen-
hauer spre Paul Hindemith, spre ªtefan Niculescu ¿i al¡ii, înseriabili
în lotul clarvåzåtorilor. Termeni precum contrapunct, canon,
pentatonic, sferturi de ton, octavå ¿i al¡ii, din vocabularul muzi-
cologic, migreazå în texte despre Mariana Marin, Carolina Ilica,
Doina Uricariu, Ioana Diaconescu, Angela Marinescu, Daniela
Cråsnaru, Cezar Ivånescu, Traian T. Co¿ovei, Mihail Cantuniari,
Mircea Cårtårescu ¿i al¡ii. În ordine muzicalå, componisticå,
intereseazå Adrian Iorgulescu, Liviu Dånceanu, Ulpiu Vlad ¿i nu
numai ei, to¡i urmårind divers „valorificarea armonicelor”. O
autoritate e Paul Hindemith. Fiecårui „colorit sonor”, crede acesta,
îi corespunde „o altå asociere a armoniei.

În poezie opereazå Armonicele naturale ale cuvântului,
cu altå explica¡ie decât la Croce: „Dupå cum lumina este compuså
din culori spectrale, iar sunetul format dintr-o multitudine de sunete
par¡iale, a¿a-numitele «armonice» care-i dau for¡å ¿i expresivitate,
la fel existå în poezie cuvinte care poartå asupra lor o serie mai mare
sau mai micå de armonice abia perceptibile. Ordinea lor de
succesiune nu e arbitrarå, ci supuså unor anumite legi, iar rezonan¡a
lor nu e sim¡itå în primul rând la suprafa¡å, ci la nivel ontologic; abia
apoi la cel structural, sau tematic...”

Premeditat ori nu, poezia Gretei Tartler e muzicalå, nu la
suprafa¡å, ci în structurile-i intime. Prozaismele ¡in ¿i ele de
men¡ionata serie a armonicelor.

GRETE TARTLER – POEZIE ªI MELOS
!!!!!     Constantin CIOPRAGA
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Ideea de a realiza un Templu sublim l-a urmårit pe
Brâncu¿i încå din anii de cotiturå ai artei sale (1907 –
1910), când påråsea maniera realist – impresionistå de
redare a aparen¡elor, în favoarea reprezentårii spiritului
fiin¡elor, fenomenelor ¿i lucrurilor.

 Aceastå temå auroralå derivå dintr-o preocupare mai
vastå a artistului nostru genial, aceea de a realiza sculpturi
arhitecturale (“arhisculpturi”) pe care numai o minte
sinteticå le putea imagina.

Dovada o constituie sculpturile care întruchipeazå
elemente arhitecturale cum ar fi:

- Cariatida dublå (1908) ¿i Cariatidele simple
(1914-1940), Coloanele fårå sfâr¿it (1917-1938),
Arcadele atelierului (1917-1920), Båncile (1917-1920),
Tabure¡ii (1920-19259) ¿i alte obiecte de mobilier.
Tatonårile acestea culmineazå cu Proiectul arhitectonic
I (1918), un fel de poartå monumentalå purtând deasupra
o coloanå vegetalå bulbarå. Diversitatea tematicii arhi-
tecturale brâncu¿iene se poate urmåri ¿i prin urmåtoarele
proiectele ¿i monumente publice (busturi, fântâni,
monumente funerare, grupuri statuare etc.):

- proiectele Busturilor lui Gheorghe Chi¡u (1898)
¿i Traian Demetrescu (1908), imaginate pentru Craiova;

- proiectele de fântâni: Fântâna lui Haret (1913
pentru Bucure¿ti), Fântâna lui Caragiale (1931 pentru
Ploie¿ti), Monumentul eroilor de la Pe¿ti¿ani/Fântânå
(1923 pentru  Hobi¡a), fântânile imaginate pentru Parcului
Coloanei fårå sfâr¿it (1937-1938, Târgu-Jiu);

- monumentele funerare: Rugåciunea + Bustul lui
Petre Stånescu, din cimitirul Dumbrava Buzåu (1909) ¿i
Sårutul din cimitirul Montparnasse Paris (1910),
råmânând în faza de proiecte: Cavoului lui Goga (1930
pentru Ciucea) ¿i Monumentul mamei (la care medita
sculptorul dupå moartea acesteia, survenitå în 1919);

- grupul statuar uria¿ Trecerea Mårii Rro¿ii, distrus
chiar de artist pe vremea când påråsea maniera
realist-impresionistå de redare a personajelor
(1906-1907).

O vreme, pânå la distrugerea grådinii lui Edward
Steichen de la Voulangis (în apropierea Parisului), au
sålå¿luit aici într-o deplinå armonie cu peisajul, douå
sculpturi brâncu¿iene: o Coloanå infinitå ¿i o Coloanå
stelå, având în vârf o Pasåre måiastrå.

Dupå vizita sa la New York (1926), Brâncu¿i visa
proiecte arhitectonice colosale:

- proiecte de zgârie-nori locuibili, de forma
Coloanelor fårå sfâr¿it înalte de 500 m. (1926, Central
Park , New-York) ¿i 400m (1956 Cicago);

- proiecte de sculpturi uria¿e: o Coloanå
nesfâr¿itå de cca 30 m. (1930 pentru Bucure¿ti) ¿i alta de
60, 90 sau120 m., pentru Philadelphia (1939, pe malul
lacului Michigam), un Coco¿ gigantic în fa¡a muzeului
din Philadelphia (1949), o Pasåre în våzduh de 50 m.
pentru vila lui Charles de Noilles la Hyèeres (1927 ¿i
altul pentru New York(1955), o altå sculpturå în fa¡a
sediului UNESCO din Paris (1956).

Cel mai important monument brâncu¿ian materia-
lizat råmâne înså Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu
(1938).

Acum este momentul så ne despår¡im de celelalte
proiecte ¿i realizåri de ansambluri arhisculpturale pentru
a urmåri evolu¡ia strict formalå a aspectului columnar al
Templului brâncu¿ian. Din anul 1918, de când dateazå
prima variantå a Coloanei fårå sfâr¿it, conceptul Tem-
plului se întrepåtrunde cu forma stilizatå ¿i conota¡iile
stâlpului de caså tradi¡ionalå româneascå, omologatå ca
“axis mundi” ¿i arbore cosmic totodatå.

Evolu¡ia formalå se poate urmåri pe filiera: Sårutul
bust din 1907 (foto. 1), Sårutul redând anatomia integralå
a fiin¡elor contopite din Cimitirul Montparnasse (1911,
foto. 2),  cuplul îmbrå¡i¿at metamorfozat columnar mai
întâi prin Coloana sårutului (varianta I) fårå capitel
(1916-1918, foto. 3), apoi în Coloana sårutului (varianta
II) cu capitel (cca 1930, foto. 4), ajungând în final la
macheta Templului eliberårii  datând din perioada
1933-1937, care nu este altceva decât o Coloanå a
sårutului (varianta II), de data aceasta cu dublu capitel
(foto. 5), acest capitel elaborat reprezentând camera de
medita¡ie a Templului (foto. 6). Probabil cå Brâncu¿i a
conceput ini¡ial Coloanele sårutului pentru un Templu
al dragostei, gândit pentru Paris, prin anul 1930 /1/,
proiect care se va metamorfoza în Templul eliberårii,
imaginat pentru Indor.  Coloanele fårå sfâr¿it ¿i ale
sårutului (varianta necapitelatå) vor fi materializate în
anul 1937 în cadrul Ansamblului monumental de la
Târgu-Jiu, primele prin magnifica “scarå la cer” din fontå
metalizatå auriu, celelalte prin Poarta sårutului.

Analiza temeinicå a avatariilor Templului a
întreprins-o brâncu¿iologul Ion Pogorilovschi /2/, cel care
va publica în curând prima carte dedicatå integral acestui
proiect magnific.  “Dacå ar fi fost înfåptuit (o spune
cercetåtorul men¡ionat /3/) gândul materializat al
Templului ar fi putut, pur ¿i simplu, så redimensioneze
pentru secol ¿i pentru umanitate crea¡ia pårintelui
sculpturii moderne, ducând-o pânå dincolo de caracterul
ei oricum genial, recunoscut.” Proiectul pårea så se înfiripe
începând cu anul 1936, când mahardjahul indian Yeswant
Rao Holkar din Indor cumpåra douå Påsåri în våzduh
(din marmurå albå ¿i neagrå), dupå ce în 1933 cumpårase
una din bronz polisat, inten¡ionând så le integreze,
împreunå cu statuia unui un zeu indian, într-un templu
rezonant sub semnul iubirii ¿i transcenden¡ei.

Din coresponden¡a purtatå între comanditar ¿i sculp-
tor, prin intermediul lui Henri Pierre Roché, ¿i publicatå
de Natalia Dumitrescu ¿i Alexandru Istrati, legatarii
testamentari ai artistului (scrisoarea datatå 25.04.1936) /
4/, aflåm cå prima inten¡ie constructivå (sugeratå de
prin¡ul indian) ar fi trebuit materializatå printr-un sanctuar
în aer liber (în incinta palatului Manig Bagh, pe o paji¿te),
constituit dintr-un bazin cu apå, cele trei Påsåri adåpostite
în ni¿e în anotimpul ploios ¿i o micå cellå pentru un zeu
indian. În perioada seninå, Påsårile urmau så-¿i påråseascå
adåposturile temporare, purtate de mecanisme ac¡ionate
cu motoare electrice silen¡ioase, iar la o anumitå orå a
zilei, reflexul luminii solare, de pe oglinda bronzului
supra¿lefuit al Påsårii de aur, urmând så transfigureze
chipul zeului indian. În cartea men¡ionatå /4/ se prezinzå
douå schi¡e fåcute de Brâncu¿i în care este redatå aceastå
strategie în viziunea specificå artistului (foto. 7, A ¿i C).
Prin câteva tråsåturi fugitive, artistul configureazå bazinul
dreptunghiular cu apå, ni¿ele Påsårilor, dispozitivele lor
de deplasare, reflexele celor trei sculpturi intersectându-se
cruciform în oglinda fluidå, semn cå soarele s-ar fi aflat
exact deasupra acestora ¿i un mic dreptunghi sugerând
micul templu al zeului indian (schi¡a C).

În schi¡a A se reprezintå ¿i o punte peste bazinul cu
apå, de pe care s-ar fi putut admira reflexele celor trei
Påsåri în oglinda fluidå. Sunt marcate ¿i punctele cardi-
nale, Pasårea de bronz fiind amplasatå spre nordul
bazinului, cea albå spre est, cea neagrå spre vest, iar mica
cellå a zeului indian, spre sud.

Dar proiectul se schimbå rapid. Din comentariul
prin¡ului asupra noului proiect propus de Brâncu¿i (scri-
soare trimiså sculptorului de acela¿i Henri Pierre Roché,

datatå 07.05.1936), reiese cå ar fi fost vorba acum de o
incintå închiså, o capelå privatå fårå u¿i ¿i ferestre, cu
acces subteran, Påsårile urmând a fi iluminate printr-un
orificiu circular practicat în tavan.

Considerând cå acest procedeu de iluminare difuzå
nu ar fi fost propice Påsårilor (mai ales celei din bronz
polisat care trebuia în primå instan¡å eviden¡iatå),
maharadjahul propunea ¿i o iluminare directå a
sculpturilor prin trei orificii practicate în dreptul acestora
(orizontale, verticale sau oblice). De asemenea lua în
considerare iluminatul electric pe timp de noapte sau la
nevoie. I se cere sculptorului un plan care så vizualizeze
interiorul incintei sacre. ªtefan Georgescu-Gorjan este de
pårere cå modificarea proiectului, din sanctuar deschis în
incintå închiså, se datoreazå mor¡ii so¡iei maharadjahului
(Sanyogita Devi Holkar), în 1936 ¿i nu în 1937 cum sus¡in
exege¡ii, Templul  eliberårii trebuind så devinå un
mausoleu adåpostind urna cu cenu¿a ilustrei defuncte /5.

 Nu ¿tim ce plan i-a trimis Brâncu¿i maharadjahului,
dar din råspunsul acestuia, comunicat prin acela¿i
intermediar, datat 09.08.1936, aflåm cå prin¡ul este întru
totul de acord cu proiectul, chiar dacå nu-¿i  poate încå
vizualiza interiorul. Prin¡ul mai preciza cå primul lucru
care trebuia våzut de vizitatorul incintei urma så fie
Pasårea de bronz. Templul trebuia så fie de o extremå
simplitate, hindu¿ii urmând så se reculeagå a¿eza¡i pe
cålcâie.

Din amintirile publicate de Henri Pierre Roché în
revista L’OEIL (mai 1957), aflåm cå incinta de medita¡ie
ar fi trebuit så aibå 12 x 12 m, fårå por¡i ¿i ferestre, cu
acces subteran, urmând så adåposteascå: bazinul cu apå,
cele trei påsåri ¿i spiritul lui Buddha, fresce pe pere¡i
reprezentând påsåri în zbor, întregul templu trebuind så
devinå o sintezå sublimå între sculpturå, picturå,
arhitecturå, în genul templelor egiptene, sintezå aståzi
uitatå, dar pe care Brâncu¿i ar fi revigorat-o, indicând un
drum viitorului artelor plastice.

Amånunte mai exacte aflåm din cartea criticului de
artå elve¡ian Carola Giedion-Welcker) /6/. Înainte de
moarte, Brâncu¿i i s-a confesat acesteia, încredin¡ându-i
spre publicare (dupå decesul såu) fotografia pår¡ii vizibile
a Templului imaginat pentru Indor. A¿a cum am men¡ionat,
acesta ar fi reprezentat un cub perforat de doi cilindrii
care se intersecteazå în cruce. Interiorul ar fi fost tot cu-
bic, cu latura de 12 m., ¿i ar fi trebuit så adåposteascå:

-  cele trei Påsåri brâncu¿iene (de marmurå albå,
neagrå ¿i de bronz polisat);

-  Regele regilor (realizat în perioada 1930-1938?),
denumit dupå apari¡ia comanditarului indian Spiritul lui
Buddha;

-  Coloana sårutului (varianta II) cu simplu capitel,
sus¡inând urna cu cenu¿a funerarå a defunctei;

-  un bazin patrat cu apå;
-  fresce reprezentând påsåri în zbor (dupå desenele

¿i gua¿ele realizate de Brâncu¿i îsu¿i, aflate la Muzeul de
Artå Modernå Paris).

Aspectul exterior al Templului a fost låmurit deplin
abia în anul 1986 când legatarii testamentari ai
sculptorului ¿i-au publicat cartea dedicatå maestrului lor
/4/ (foto 5). Partea superioarå a Templui - Coloanå
reprezintå fotografia datå spre publicare, de Brâncu¿i,
Carolei Giedion – Welcker (foto 6). Piciorul Coloanei
(cca 20 m.) ar fi fost îngropat în påmânt, la suprafa¡å
råmânând numai capitelul dublu (camera de medita¡ie),
care ar fi urmat så fie înconjurat de apå.

 În ceea ce prive¿te interiorul templului, cred cå
putem prelua sugestia ascunderii sculpturilor în
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(De ar fi fost så fie)
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abside ogivale (preluate din varianta ini¡ialå, cu in-
cinta sacrå deschiså), sau ni¿e semicirculare, dacå

acceptåm cå interiorul incintei ar fi urmat în mod natural
forma exteriorului. Sugestieve pentru acest mod de
abordare sunt câteva desene brâncu¿iene publicate de
legatarii testamentarii ai sculptorului, în cartea men¡io-
natå (fig. 1, schi¡ele B, D, E, F). Credem cå acest procedeu
s-ar fi potrivit firii introvertite a sculptorului ¿i ar fi con-
tribuit în mod deosebit la crearea extazul privitorului în
clipa revela¡iei. Optez pentru amplasarea sculpturilor în

ni¿ele semirculare ce s-ar putea ob¡ine în interiorul ci-
lindrilor mici, care îi prelungesc pe cei mari, spre
exteriorul construc¡iei.

Un orificiu circular practicat în tavanul incintei sacre,
ar fi permis ca la o anumitå orå a zilei, lumina solarå så
cadå pe luciul Påsårii de aur, iluminând încåperea (aflatå
într-o cvasi-perpetuå penumbrå propice medita¡iei).

Procedeul iluminårii unei incinte întunecate la o
anumitå orå a zilei, cu efecte extraordinare, a fost cunoscut
încå din preistoria omenirii. Cea mai impresionantå camerå
mortuarå din Europa (ne spune Nina Stånculescu /7/), de
origine celticå, a fost construit prin anul 3000 î.e.n. la
Newgrange, în Irlanda. Printr-o fantå låsatå între douå plåci,
deasupra intrårii, la solsti¡iul de iarnå, pu¡in dupå råsåritul
soarelui, timp de 15 minute, o razå de soare måtura în-
cåperea, relevând bazinul cu cenu¿a unui mort.

Indienii din Canionul Chacho (Mexic) au utilizat
procedeul în “Proiectul solsti¡iu”, prezentat la o emisiune
a canalului de televiziune Discovery. Pe peretele unei
incinte închise erau desenate douå spirale, una mare ¿i
alta micå. Spirala micå era iluminatå printr-o fantå îngustå
numai la echinoc¡ii, în centrul acesteia, pe cînd spirala
mare, zilnic, prin douå fante orizontale ¿i paralele.  La
echinoc¡ii dârele de luminå încadrau centul spiralei, apoi
se deplasau zilnic:

- spre nord, pânå la solsti¡iul de iarnå, când o fantå
de luminå ajungea în centrul spiralei, iar cealaltå în pozi¡ia
borealå extremå;

- spre sud, pânå la solsti¡iul de primåvarå, când
amprenta luminoaså superioarå cobora în centrul spiralei,
iar cea inferioarå ajungea în pozi¡ia descenden¡ai minime.

Acest din urmå procedeu a inten¡ionat så-l foloseascå
¿i Brâncu¿i dacå s-ar fi realizat Templul såu.

În ceea ce prive¿te reflectarea sculpturilor în bazinul
cu apå, trebuie så ne amintim cå Brâncu¿i a mai utilizat
procedeul ¿i în cazul altui proiect monumental pentru
Bucure¿ti, Fântâna lui Haret (din påcate nerealizat).

Fotografia machetei acestui monument, påstratå la
Muzeul parisian de Artå Modernå, reveleazå cå ghizdul
fântânii ar fi fost alcåtuit din capetele ovoidale ale învå-
¡åceilor, iar cumpåna ei fiind tocmai bustul cruciform al
profesorului, mult aplecat peste ochiul cu apå limpede.
Spiru Haret (invå¡åtorul såtenilor) ar fi purtat pe umerii
såi dåscåle¿ti tot un cap ovoidal, ca al elevilor. Så dåm
cuvântul exegetului Ion Pogorilovschi pentru decodifi-
carea semnifica¡iei acestui ansamblu /7/. “Så ne imaginåm:
aplecat asupra ochiului de apå, cel însetat vede cåzutå-n
adânc umbra simbolicå a dispårutului; se sprijinå, ca så
bea, cu podul palmelor de formele ovoidale; bea, simte
råcoarea apei, îi aude amintirea fårå sfâr¿it; la urmå, o
vreme, palmele vor mai påstra amintirea ovoidelor, ca pe
un fel de anamnezå tactilå a Începutului…” Ion Pogori-
lovschi a vrut aici så sublinieze importan¡a fântânilor ca
mijloc de pomenire în tradi¡ia noastrå ¡åråneascå ¿i faptul
cå prin forma ovoidalå a capetelor elevilor, maestrului ¿i
al drume¡ului implicat în reflectare se sugereazå transmi-
terea cuno¿tiin¡elor peste genera¡ii.

Descifrarea semnifica¡iei momentului revela¡iei prin
mijlocirea apei pare rezonabilå, întrucât lumea celestå
(sugeratå de partea superioarå a capitelului), nu ne este
direct accesibilå. Medierea dintre registrul terestru (partea
inferioarå a capitelului) ¿i cel celest, prin elementul acvatic
propice manifestårilor spiritului, devine foarte potrivitå,
fiind chiar de sorginte biblicå (în ziua a doua a genezei,
Dumnezeu a despår¡it apele cerului de cele terestre, ma-
teria lor fiind comunå la obâr¿ie, diferen¡iatå apoi doar
calitativ).

Dupå aceastå parantezå, menitå så ne aten¡ioneze
asupra importan¡ei acordate de Brâncu¿i fenomenului
reflexiilor în apå, så revenim la tema noastrå.

Din påcate proiectul Templului a cåzut subit. În de-
cembrie1937 – ianuarie1938 Brâncu¿i a fåcut o vizitå în
India, la Indor, pentru a vedea la fa¡a locului ambian¡a în
care urma så-¿i integreze proiectul, dar prin¡ul nu l-a pri-
mit, pretextând cå este plecat la vânåtoare /4/. Un motiv
mai plauzibil ar fi cå maharadjahul nu mai avea bani
disponibili pentru realizarea construc¡iei. De altfel, dupå
doåzeci ¿i cinci de ani (dupå cum ne poveste¿te Henri
Pierre Roché în revista L’OEIL), prin¡ul indian falimentar
l-a vizitat pentru ultima oarå pe Brâncu¿i în atelierul
acestuia, îngenunchind în fa¡a machetei Templului, a¿a
cum la prima vizitå, îngenunchiase în fa¡a Påsårilor artis-
tului. Astfel se încheie, sub semnul lui “n-a fost så fie”,
aventura proiectului care ar fi putut deveni cea mai im-
portantå construc¡ie religiaså a secolului.

*
*        *

Så ne imaginåm acum interiorul celulei de medita¡ie
în care omul ¿i divinitatea, în concep¡ia brâncu¿ianå ar
trebui så se întâlneascå.

Cred ca cel mai adecvat model ar fi urmåtorul: pentru
jumåtatea terestrå, o jumåtate de cub cu pardoseala dreaptå
ar fi foarte sugestivå. Pentru jumatatea celestå forma deplin
adecvatå ar fi cea boltitå, urmând ¿i în interior aspectul
exteriorului, boltirile urmårind jumåtå¡ile superioare ale
cilindrilor care se intersecteazå exact în centrul plafonului,
deasupra bazinului cu apå. Ni¿ele semicirculare ale sculp-
turilor ar putea fi jumåtå¡ile superioare ale cilindrilor mici,
care îi prelungesc pe cei mari, fiind coaxiali cu ace¿tia.

 Accesul în Templu s-ar realiza printr-o ie¿ire prin
pardosea, de asemenea de sec¡iune patratå, amplasatå în
partea sudicå a incintei.

În denominarea hermeneuticå a Templului mausoleu,
trebuie så pornim de la considerentele des¡elenite tot de
exegetul Ion Pogorilovschi. Domnia sa considerå cå
macheta Templului, (Coloana sårutului cu dublu capitel),
reprezintå un stâlp de caså tradi¡ionalå ¡åråneascå, din
zona natalå a sculptorului, stilizatå sublim. Acest stâlp
arhetipal, cu capitel tip “mår cu oglinzi”, ar fi simbolizat,
în mitologia tradi¡ionalå româneascå, un ax de sus¡inere
al cerului (sugerat de acoperi¿ul casei), care plaseazå lo-
cuitorul în centrul lumii /8/ (foto 8). Astfel, påstrând marca
stilisticå autohtonå, tema se reintegreazå anamnezic în
Marea Tradi¡ie Mitologicå Primordialå a Omenirii, reite-
rând comunicarea nemijlocitå a lumilor chtonianå, terestrå
¿i celestå. Mircea Eliade considerå cå Brâncu¿i a redesco-
perit primul în plastica modernå sensul pierdut al co-
loaneleor cerului, redându-le semnifica¡ia auroralå /9/
(conota¡ii regåsite ¿i de Mircea Vulcånescu în cår¡ile
sale referen¡iale penrtu mitologia noastrå /10, 11/.
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Ion Pogorilovschi aprofundeazå aspectele mi-
tologice, relevând în stâlpul cu capitel bulbar tip “mår cu
oglinzi” douå teme cosmologice complementare, cu spe-
cific etnobotanic autohton (foto 8) ¿i anume:

-  tema bradului descinzând din tradi¡ia hiperboreanå
verticalizantå, masculinå;

-  tema mårului, atlantoidå, simbolizând fecunditatea
ovoidalå, femininå.

Spre aceastå denominare pledeazå aspectul prioritar
de formå elansatå ¿i sec¡iune påtratå a piciorului Coloanei
sårutului (bradul hiperborean), iar pentru a doua, capite-
lul coloanei tip “mår cu oglinzi”, ca intersec¡ie specificå
a doi cilindri cu o sferå organicå, maternå, femininå. Este
momentul så relevåm, conform expozeului descris de Mir-
cea Eliade, cå avem de-a face aici cu o stare psihomentalå
similarå fenomenului denumit cre¿tinismul cosmic, spe-
cific sud-estului european, caracterizat prin: blânde¡e,
bunåtate, uzitarea simbolului cruciform pentru desem-
narea centrului lumii, etc.

Din punct de vedere al psihologiei incon¿tientului
colectiv, postulatå de Carl Gustav Jung /12/, cred cå putem
descoperi în structura Templului brâncu¿ian, manifestarea
a douå arhetipuri fundamentale:

- cel al marii treceri (desprinderea sufletului de lu-
mea terestrå ¿i înål¡area sa la cer, pe traseul descendent
chtonian ¿i cel ascendent prin interiorul piciorului Co-
loanei);

- cel al na¿terii (aici al eliberårii spiritului de trup în
camera de medita¡ie, sferoidalå, sugerând forma pânte-
cului matern, metamorfozat de data aceasta în låca¿
cranian al rena¿terii spirituale).

Observa¡ia noastrå confirmå aser¡iunea brâncu¿io-
logului Ion Pogorilovschi, conform cåreia proiectul Tem-
plului eliberårii reprezintå mandala brâncu¿ianå, adicå
înså¿i chintesen¡a viziunii sale asupra lumii /13/.

Traseul ini¡iatic de påtrundere în Templu, s-ar fi
compus la început dintr-un drum spiralat deambulatoriu,
spre centrul tålpii construc¡iei - în punctul cel mai coborât
al traseului fiind proiectatå ¿i o ablu¡iune cu apå pânå la
glezne -, apoi dintr-unul ascendent prin piciorului Co-
loanei. Cel mai probabil, spirala descendentå ar fi putut
avea trei rotocoale tot mai strânse (ca pe un con cu vârful
în jos) ¿i un sens de parcurgere invers decât al acelor de
ceasornic (drumul spre iad), iar cea ascendentå, cilindricå,
¿apte spire, ¿i un sens de parcurgere ca al acelor de ceasor-
nic (drumul spre rai).

Circula¡ia mirificå între iad ¿i rai a fost analizatå
amånun¡it ¿i de Mircea Vulcånescu, cel mai important
cercetåtor al mitologiei române de pânå în prezent, schema
acestui parcurs o reproducem ¿i noi din cartea cercetå-
torului brâncu¿iolog Ion Pogorilovschi /8/ (foto. 9).

Revenind la interiorul Templului, ne putem imagina
astfel forma sa purå, monadicå, esteticå: jumåtatea supe-
rioarå a acesteia (partea celestå coborâtå sofianic), între-
gind jumåtatea terestrå (partea inferioarå), într-o unitate
magnificå; simbolizând prin simetria de oglindå a pår¡ilor
comuniunea structuralå ¿i genezicå a umanului ¿i a cosmi-
cului. De altfel, Coloana cu simplu capitel este pe måsura
omului, ea sus¡inând urna cu cenu¿a funerarå a so¡iei ma-
haradjahului de Indor, pe când frescele, reprezentând
påsårile în zbor, apar¡in de registrul celest.

 Din omologia stâlp de caså tradi¡ionalå româneascå
– Templul putem transmuta semnifica¡ia de starea pri-
mordialå paradisiacå de comuniune cer – påmânt, atribuitå
“mårului cu oglinzi” ¿i asupra celulei  de medita¡ie a Tem-
plulu, precum ¿i faptul cå spiralele incifrate pe fusul stâl-
pului de caså se identificå semantic prin traseul de acces
în incinta sacrå (coborâtor ¿i apoi ascendent) cu råtåcirile
sufletului expiat pînå la eliberarea deplinå de amintirile
vie¡ii tråite ¿i înål¡area spre cerul transcenden¡ei.

În ceea ce prive¿te centrarea cosmicå a templului,
trebuie så ne imaginåm cå cele patru fe¡e identice exte-
rioare ale acestuia ar fi orientate perfect spre cele patru
puncte cardinale (a¿a cum sunt orientate de altfel ¿i fe¡ele
piramidelor). Ie¿irea din pasajul subteran în camera de
medita¡ie s-ar fi fåcut spre latura sudicå a acesteia, unde
ne-ar fi întâmpinat Coloana sårutului cu simplu capitel,
sus¡inând urna cu cenu¿a maharanei.

Ce s-ar fi putut întâmpla în momentul revela¡iei,
urmeazå så încercåm a deslu¿i în continuare.

Vizitatorul ar fi påtruns în pasajul descendent sub-
teran printr-o intrare nu prea largå. Îmi închipui cå traseul
spiralat descendent ar fi fost ca o pe¿terå iluminatå cu
fåclii, a cårei sec¡iune  s-ar fi îngustat treptat. Prin ferestrele
låsate special prin sus¡inerea de piatrå s-ar fi putut vedea
alternana¡a rocilor. Ultimul ocol al spiralei, ar fi trebuit
parcurs aplecat, sau chiar în genunchi. În aceastå ipostazå,
peregrinul ¿i-ar fi amintit de Rugåciunea brâncu¿ianå,
care mår¿åluie¿te, purtându-¿i crucea, în genunchi,
despuiatå de orice vanitate (¿i ve¿minte) în fa¡a Domnului.
De altfel, dupå cum poveste¿te Florence Hetzler, se pare
cå însu¿i Brâncu¿i inten¡iona så amplaseze Rugåciunea
în Templul såu /14/. Astfel, gândindu-se la de¿ertåciunea
vie¡ii, vizitatorul ar fi ajuns la intrarea în piciorul Coloa-
nei, unde l-ar fi întâmpinat un bazin cu apå pânå la glezne.
Trecând descul¡ prin apa rece ca ghea¡a, ar fi sim¡it un

fior, întâi prin ¿ira spinårii, apoi prin tot corpul, uitând
orice senza¡ie fizicå. Ar fi urcat în continuare u¿or, prin
interiorul lujerului Templului, pe scara albå ascendentå,
pânå ar fi påtruns în camera de medita¡ie, prin trapa
practicatå în pardosea.

Aici, în clar – obscurul incintei, ar fi înaintat pânå la
marginea bazinului cu apå, unde l-ar fi întâmpinat o Co-
loana sårutului cu simplu capitel sus¡inând urna fune-
rarå cu cenu¿a defunctei.

Meditând asupra vie¡ii noastre trecåtoare, pelerinul
ar fi cercetat încåperea, înconjurând bazinul. Ar fi
descoperit cu surprindere, såpate în marginea nordicå a
bazinului ni¿te loca¿e curbate organic (¿ån¡ule¡e semi-
circulare având un diametru egal cu cel al picioarelor
omene¿ti), învitându-l så îngenuncheze. Cred cå aceastå
modalitate de minim confort auster pentru înghenunchiere
în rugåciune se potrive¿te manierei brâncu¿iene ¿i are chiar
un precedent, sculptarea unei adâncituri u¿oare într-unul
din tabure¡ii locuin¡ei sale-atelier, pentru distinsele vizi-
tatoare care deplângeau disconfortul tåbliei drepte.

Privind prin penumbra încåperii, omul îngenunchiat
pentru reculegere ar fi întrezårit, conform aranjamentului
pe care-l propun, urmåtoarele (pl. 1):

-  pe partea opuså (sudicå) a bazinului, o Coloana
sårutului cu simplu capitel sus¡inând urna funerarå, iar în
ni¿a din spatele acesteia, Pasårea din marmurå albå (alå-
turare paradoxalå, specificå spritului brâncu¿ian);

-  în ni¿a vesticå, (din dreapta privitorului), s-ar fi
adåpostit Pasårea din bronz polisat;

-  în ni¿a esticå, (din stânga pelerinului), s-ar fi aflat
Regele regilor/Spiritul lui Buddha;

-  în ni¿a nordicå, (din spatele omului), s-ar fi odihnit
Pasårea din marmurå negrå.

Så fi constat momentul revela¡iei numai în
iluminarea puternicå de cåtre razele soarelui a Påsårii
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de bronz care ¿i-ar fi aruncat reflexele asupra întregii
încåperi, ¿i în mod special asupra
Regelui regilor ¿i a vizitatorului? Desigur cå impresia

ar fi covâr¿itoare asupra noastrå, dar, dupå cum ¿tim cât
de viclean ¿i secretos era Brâncu¿i în ceea ce prive¿te
dezvåluirea inten¡iilor sale artistice, cred cå ne pregåtea,
în capodopera care trebuia så-i încununeze crea¡ia, o mare
surprizå. Så încercåm så ne-o imaginåm împreunå, în
continuare. Înainte de iluminarea naturalå (nemijlocitå) a
încåperii, sculpturile ar fi påråsit ni¿ele lor ¿i ac¡ionate de
mecanisme silen¡ioase ar fi poposit pe marginile bazinului
cu apå, înclinându-se u¿or, ca ¿i trupul lui Spiru Haret în
cazul fântânii omonime, despre care am pomenit, alå-
turându-se parcå vizitatorului aflat în reculegere. În pen-
umbra încåperii, s-ar fi distins neclar în acest moment,
contururile sculpturilor ca ni¿te umbre. ªi deodatå lumina
ar fi påtruns în incinta sacrå, coborând sofianic prin ni¿a
tavanului, iluminând frescele cere¿ti reprezentând Påsåri
în zbor, de pe peretele vestic, transformând deodatå Paså-
rea de aur într-o flacårå orbitoare. Cel îngenunchiat în
medita¡ie ar fi fost o clipå orbit/strivit, luând pozi¡ia aple-
catå a Rugåciunii brâncu¿iene, identificându-se cu starea
spiritualå a acesteia, trebuind så-¿i coboare privirea în
bazinul cu apå. “Lumina directå creazå pe crestele su-
prafe¡elor convexe efecte de luminå orbitoare”, afirmå ¿i
Athena Tacha Spear, autoarea celei mai importante cår¡i
dedicatå Påsårilor brâncu¿iene apårutå pânå în prezent /
15/. Så ne reamintim acum, la sugestia cercetåtorului Ion
Pogorilovschi, cå destinul femeii mår¿åluind în genunchi,
cu mâinile încle¿tate pe crucea imaginarå care-i încovoaie
umerii, poate fi omologat, ca “imitatio cristi” /16/. På-
trun¿i de pio¿enie, så ne imaginåm în continuare jocurile
fascinante din oglinda apei.

Îngenunchia¡i în Templu, am fi descoperit ului¡i, la
momentele zenitale ale echinoc¡iilor de primåvarå ¿i
toamnå, propriul nostru chip reflectându-se în oglinda
apei împreunå cu imaginile sculpturilor brâncu¿iene sosite
pe marginea bazinului: Pasårea albå a vie¡ii noastre efe-
mere, Pasårea neagå a mor¡ii noastre viitoare, Coloana
sårutului cu simplu capitel purtând urna cu cenu¿a fune-
rarå a defunctei iubite ¿i cu Regele regilor, adicå Dum-

nezeu – Tatål (pl. 1).
Am substituit în aceastå plan¿å pelerinul cu femeia

aflatå în Rugåciune ¿i am a¿ezat drept soclu pentru Paså-
rea de bronz unul identic cu cel al Regelui regilor ¿i foarte
asemånåtor cu capul acestuia. Urna cu cenu¿a funerarå
am imaginat-o de forma ovoidalå a Începutului lumii, sim-
bolizând rena¿terea spiritualå a maharanei. Trebuie så re-
marcåm aprozimativa identitate de mårime a celor trei
Påsåri (cca 180 cm, iar cu socluri cca 240 cm), adicå
pu¡in mai mici decât înål¡imea Regelui regilor (300 cm.).

Pânå så ajungå soarele la zenit, imaginea Pasårii de
bronz polisat, întruchipatoarea Duhului sfânt ar fi fost
acaparatoare, pe când aceea a Tatålui – Regele regilor
abia s-ar fi întrezårit minusculå în dreapta noastrå. Dar
pânå så ne dezmeticim, - soarele ar fi ajuns la zenit ¿i
chipul Regelui regilor s-ar fi extins, devenind egal ca
dimensiune cu acela al Påsårii de aur (dar mai estompat,
sculptura fiind realizatå în lemn). ªi toate formele refletate
s-ar fi întâlnit într-o cruce (pl. 2, care reprezintå momentul
revela¡iei reflectat în oglinda acvaticå, cu soarele aflat la
zenit).

Ce am fi putut noi îngâna în aceastå clipå de extaz,
decât finalul rugåciunii cre¿tine, binecunoscute nouå: “În
numele Tatålui, al Fiului ¿i al Sfântului Duh, Amin!” ªi
fiecare dintre noi am fi sim¡it cå suntem Fiul! Pentru cå
am fi observat cå Brâncu¿i, ar fi ¡inut cont desigur, ca bun
cre¿tin ce era, de revela¡ia profetului Daniel: “Iisus vine
pe nori ¿i se a¿eazå în dreapta Atotputernicului pentru
judecata popoarelor”.  ªi am fi constatat cu mândrie cå
am fi fost posta¡i în dreapta Regelui regilor!

Senza¡ia ne-ar fi fost confirmatå (a¿a cum am
men¡ionat) ¿i din contopirea noastrå cu femeia Rugåciunii
brâncu¿iene, purtând de patru ori scrijelit pe trupul ei de
bronz, numele lui Crist. În clipa revela¡iei astfel imaginate,
am fi presim¡it, prin contopirea cu spiritul divin, marea
eliberare a sufletului din închisoarea trupului, pe care o
vom tråi în clipa expierii. Apoi, soarele

continuându-¿i drumul pe boltå, imaginea Regelui
regilor ar fi crescut cople¿itor, pentru ca în final, - întreaga
imagine a chipurilor reflectate în oglinda apei - så se urce
pe marginea esticå a bazinului, apoi pe aripile Påsårilor
zugråvite în frescå pe bolta esticå a incintei ¿i în final så
disparå în våzduh, prin orificiul Templului. Sufletul nostru
eliberat ¿i-ar fi våzut din înaltul încåperii trupul råmas
împietrit în Rugåciune, apoi, påråsind incinta prin ori-
ficiul tavanului, s-ar fi contopit cu lumina divinå, risi-
pindu-se în cerul senin.

 Între echinoc¡iul de primåvarå ¿i solsti¡iul de varå,
orbita soarelui deplasându-se u¿or ¿i continuu spre nord,
imaginea reflectatå în bazinul cu apå a Påsårii albe a
vie¡ii ar fi fost tot mai dominantå, scåzând apoi constant
pânå la echinoc¡iul de toamnå. De acum ¿i pânå la solsti¡iul
de iarnå imaginea Påsårii negre a mor¡ii ar fi precumpånit.
Mai trebuie så remarcåm aici cå pozi¡ia fantei din tavan,
precum ¿i înclinarea sculpturilor pe marginea bazinului,

cu ajutorul unor mecanisme electrice, trebuie adaptate
paralelei geografice a locului.

Omologia Templul eliberårii – Ansamblul monumen-
tal de la Târgu-Jiu -9-

Dar så ne întoarcem la momentul revela¡iei în
Templul brâncu¿ian al eliberårii.

Revenindu-ne din extaz, am fi constatat cå sculp-
turile s-au întors în ni¿ele lor ¿i clar –obscurul dominå
iarå¿i încåperea. Ne-am fi regåsit uimi¡i trupul amor¡it,
ne-am fi ridicat cu efort ¿i dupå câteva mi¿cåri de dezmor-
¡ire am fi påråsit Templul întorcându-ne la îndeletnicirile
noastre zilnice. ªi dacå am fi fost tenta¡i vreodatå så mai
såvâr¿im vrer-o faptå nedemnå ne-am fi gândit foarte serios
asupra comiterii ei întrucât, dacå am såvâr¿i-o nu cred cå
am mai avea curajul så ne privim chipul contopindu-se
cu al Tatålui divin ¿i al Sfântului Duh, în Templul
brâncu¿ian al eliberårii.

*
*     *

Omologia Templul eliberårii – Ansamblul monumen-
tal de la Târgu-Jiu

Brâncu¿i a lucrat intens la elaborarea proiectului
Templului eliberårii pentru Indor începând cu anul 1936
(când comanditarul a cumpårat ultimele douå Påsåri în
våzduh) ¿i pânå în anul 1939 (când sculptorul face o vizitå
în India dar prin¡ul indian nu-l prime¿te, semn al renun¡årii
la materializarea mausoleului). Cam în aceaa¿i perioadå,
între 1935 (anul primirii comenzii pentru monumentul
eroilor de la Târgu-Jiu) ¿i 1938 (anul încheierii lucrårilor)
a conceput ¿i Ansamblul monumental din zona sa natalå.

Desigur, între aceste proiecte ¿i monumente trebuie
så existe coresponden¡e relevante.

Ion Pogorilovschi a sesizat cå Ansamblul monumen-
tal de la Târgu-Jiu ¿i Templului eliberårii sunt echivalente
ca func¡ie eliberatoare, între ele existând ¿i alte
similitudini:

- traseul ini¡iatic: orizontal în cazul Ansamblului
(cu o u¿oarå înål¡are în punctul ales pentru amplasarea
Coloanei fårå sfâr¿it), spiralat descendent, apoi ascen-
dent în cazul Templului;

- prezen¡a apei: râul Jiui în apropierea Mesei
tåcerii (în cazul Ansamblului), bazinul din mijlocul in-
cintei sacre a Templului /2/.

Putem continua ¿irul coresponden¡elor afirmând
¿ocant cå Ansamblul monumental materializat la Târ-
gu-Jiu ¿i proiectul Templului eliberårii sunt omologabile
ca semnifica¡ii. Proiectând toate elementele Ansamblului
monumental (apa Jiului, Masa tåcerii, Poarta sårutului,
Aleea scaunelor, Biserica Sfin¡ii Apostoli Petru ¿i Pavel,
Masa ultimå) peste Coloana fårå sfâr¿it ob¡inem pro-
iectul Templului eliberårii imaginat pentru Indor.

Despre prezen¡a apei ¿i a traseului ini¡iatic în cadrul
celor douå monumente deja am vorbit. Echivalen¡a Co-
loanei sårutului cu dublu capitel ¿i fantå centralå pentru
accesul luminii cu a celei Nesfâr¿ite o omologåm prin
aforismul lui Brâncu¿i: “O sculpturå nu se sfâr¿e¿te în
piedestal ci continuå la nesfâr¡it în cer ¿i în påmânt”. Astfel
Coloana sårutului, al cårei picior este îngropat în påmânt
se continuå prin orificiul din tavan, ca razå de luminå în
cer, iar Coloana fårå sfâr¿it, prin modulele neterminate
se propagå în våzduh ¿i în lut. Biserica proiectatå peste
coloanå devine echivalentå camerei individuale de me-
dita¡ie, iar dacå-i adåugåm ca arcadå de acces Poarta så-
rutului, motivul iubirii devine rezonant cu cel al Coloanei
sårutului din cadrul Templului nerealizat.  Scaunele aleii
au ¿i ele loc în bisericå, în naos, pentru credincio¿i, pe
când Masa tåcerii cu cele 12 scaune ale ei ar fi potrivitå
pentru altar, iar Masa ultimå pentru colivå. Acum ne
despår¡im pu¡in de celula individualå de medita¡ie a
templului, biserica fiind un loc public de rugåciune ¿i-n
care sluje¿te un preot. Dar dacå ne gândim cå în fapt fiecare
se roagå pentru el ¿i-¿i este propriul såu preot, semni-
fica¡iile se reîntâlnesc. De asemenea, dacå privim de sus
biserica ¿i templul, amândouå au o structurå cruciformå.

Motivul sårutului ¿i al cuplurilor îmbrå¡i¿ate de pe
lujerul – piciorul templului, dar ¿i din motivele dublului
capitel, emanå iubirea spre cele patru puncte cardinale,
ca de altfel ¿i biserica, prin intermediul credin¡ei.

*
*     *

Cum se face cå Templul brâncu¿ian, proiectat pentru
Indor ¿i atât de adecvat prin Påsårile sale doctrinei budiste
a eliberårii sufletului din ciclul “samsarei”, så se
potriveascå atât de bine religiei cre¿tine? Pe cine så repre-
zinte cu adevårat Regele regilor, denumit, mai mult pentru
amågirea vanitå¡ii comanditarului, Spiritul lui Buddha?
Savantul filolog ¿i marele poet care a fost ¿i prietenul
sculptorului, Ezra Paund, ne transmite prin ultimele
duåsprezece versuri ale celebrelor sale PISAN CANTOS
cå Templul brâncu¿ian ar fi dedicat zeului Dyonisos –
Zagreus, fiul nemuritorului Zeus ¿i al muritoarei Semele,
numit de tatål såu Ståpân al lumii ¿i Regele regilor, apar-
¡inând acum mitologiei europene traco-eline. Continuân-
du-¿i investigarea pe aceastå temå, Ion Pogorilovschi /2/
descoperå cå prin apartenen¡a acestui zeu la doctrina or-
phicå, pe filiera mitologiei indo-europene, ajungem la
concep¡ia, comunå ¿i brahmanismului/budismului, con-
form cåreia trupul reprezintå o închisoare a sufletului, de
care ne eliberåm în clipa expierii, contopindu-ne cu
divinitatea, sau cu Nirvana. Conform propriilor mele
investiga¡ii, Regele regilor l-ar putea reprezenta pe zeul
Apollo, iar Templul eliberårii în acest caz ar putea fi Cen-
trul Suprem Hiperborean, mandala insulei Leukes pe care
s-a nåscut zeul, ca fiu al lui Zeus ¿i al Letei /18/.

Ajungem acum la concluzia cå Regele regilor poate
reprezenta, prin statura sa columnarå, divinitatea oricårei
religii eliberatoare. Oare nu cumva pentru oricare Dum-

nezeu omul este fiul såu? Nu cumva Templul brâncu¿ian
al eliberårii reprezintå un TEMPLU AL TEMPLELOR
(cum afirmå exegetul Pogorilovschi) în care s-ar fi regåsit
credincio¿ii oricårei religii? Nu cumva Brâncu¿i pleda
prin acest proiect sublim pentru împåcarea tuturor religiilor
sub semnul toleran¡ei ¿i al luminii? Desigur, prin tradi¡ia
patriarhalå româneascå, în incon¿tientul lui Brâncu¿i se
manifesta acel cre¿tinism cosmic men¡ionat de Mircea
Eliade, desåvâr¿it apoi prin educa¡ia cre¿tin-ortodoxå a
sculptorului. Så nu uitåm cå Brâncu¿i de mic copil parti-
cipase la slujbele religioase desfå¿urate la månåstirea Tis-
mana, devenind apoi cântåre¡ în corurile bisericile orto-
doxe din Bucure¿ti ¿i Paris, ba chiar diacon. De asemenea
a dåruit bisericii din Hobi¡a sa natalå un chivot de argint.

În concluzie, incluzând în Templul såu sublim toate
elementele påmântul, apa, aerul focul/lumina pentru a
participa la momentul eliberårii, incinta nu ar putea
reprezenta oare, în cheie alchimicå, athanorul cosmic prin
care eleva¡ia spiritualå så se desåvâr¿eascå atât de mult
încât så ne permitå contopirea spiritului nostru purificat
cu divinitatea? ªi nu am fi descoperit, datoritå lui Brân-
cu¿i, prin aceastå contopire eternå cu divinitatea înså¿i
“piatra filosofalå”?

Reconstruirea clådirii Templul brâncu¿ian al
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eliberårii, care ar ar putea deveni cea mai importantå
construc¡ie religioaså a secolului, s-ar putea realiza

la noi în ¡arå sau oriunde în lume. Dar, aducerea sculp-
turilor originale brâncu¿iene în interiorul acestuia, ar fi
imposibilå. Înlocuirea lor cu ni¿te cópii ar anula
sacralitatea momentului revela¡iei. Fårå amprenta mâinii
artistului nostru, care se sim¡ea atât de aproape de
Dumnezeu, autenticitatea tråirii momentului divin ar fi
mult diminuatå.

Ne mai råmâne totu¿i o ¿anså, retråirea momentului
în idee. ªi poate aceea de a reconstitui scenariul pe care
tocmai l-am descris pe calculator ¿i realizând un film care
ar merita så fie prezentat enoria¿ilor cre¿tini, întâi în
Biserica Sfin¡ii Apostoli Petru ¿i Pavel de pe traseul An-
samblului monumental brâncu¿ian de la Târgu-Jiu (cred
cå cea mai potrivitå zi pentru acest eveniment ar fi de
Sfântul Constantin ziua numelui genialului nostru art-
ist), apoi la Patriarhia Românå din Bucure¿ti ¿i în sfâr¿it
în bisericile cre¿tine din toatå ¡ara, ba chiar din toatå lumea.

 Lucian GRUIA
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acest gând într-o discu¡ie cu Susanna Coggeshall ¿i Michael Lekakis
(Manuscris prin care autoarea råspunde la cele 18 întrebåri pe care
i le-a adresat Tretie Paleolog în anul 1975, ¿i în care men¡ioneazå
cå informa¡ia i-a  transmiså de Susanna Coggeshall printr-o scrisoare
datatå 28 februarie 1976, - text pe care l-am putut consulta în
copie xerox, prin bunåvoin¡a domnului Ion Pogorilovschi);

15. Athena Tacha Spear – PÅSÅRILE LUI BRÂNCUªI (Ed.
Meridiane, Bucure¿ti, 1976);

16. Ion Pogorilovschi – “RUGÅCIUNEA” LUI BRÂNCUªI
IMITATIO CRISTI (Revista Academica nr 5/martie 2001);

17. Ion Pogorilovschi – FÂNTÂNA LUI HARET în
BRÂNCUªIANA & BRÂNCUªIADA (Ed. Eminescu, Buc., 2000);

18. Lucian Gruia – BRÂNCUªI ªI TRADIºIA DACICÅ
HIPERBOREANÅ (Revista Brâncu¿i nr 1-2/2000 ¿i BRÅNCUªI –
REPERE ªI INTERFERENºE, Ed. România Press, Bucure¿ti,
2001).

Fotografii:

Foto.1  Sårutul (1907-1908);
Foto.2  Sårutul din cimitirul Montparnasse (1909);
Foto.3  Coloana sårutului (1916-1918);
Foto.4  Coloana sårutului cu simplu capitel (1930);
Foto.5  Macheta integralå a Templului eliberårii;
Foto.6 Macheta celulei de medita¡ie a Templului eliberårii;
Foto.7 Schi¡e brâncu¿iene ale primei incinte (imaginate în

aer liber) a Templului eliberårii propuså pentru Indor ¿i a Påsårilor
adåpostite în ni¿e (reproduså din: Pontus Hulten, Natalia Dumitrescu,
Alexandre Istrati – BRÂNCUªI, Ed. Flammarion, Paris,1986);

Foto.8  Stâlp din Gorj, cu “mår cu oglinzi” la strea¿ina casei
(reprodus din Ion Pogorilovschi – VIZIUNEA AXIALÅ A LUMII
- De la fenomenul stâlpnic tradi¡ional la Brâncu¿i Ed. Vremea,
Bucure¿ti, 2001);

Foto.9  Circula¡ia în spiralå pe cåile mirifice – între rai ¿i iad
(dupå Romulus Vulcånescu, reprodus din Ion Pogorilovschi –
VIZIUNEA AXIALÅ A LUMII  -De la fenomenul stâlpnic tradi¡ional
la Brâncu¿i, Ed. Vremea, Bucure¿ti, 2001), corelatå cu gliptica
unui stâlp de caså tradi¡ionalå (casa Antonie Mogo¿ de la Muzeul
Satului Bucure¿ti, reprodus din cartea men¡ionatå).

Plan¿e:

Pl.1  Interiorul Templului brâncu¿ian al eliberårii, cu foto-
grafiile sculpturilor lui Brâncu¿i (imaginat ¿i desenat de L. Gruia);

Pl.2  Momentului revela¡iei în Templul brâncu¿ian al eliberårii,
cu fotografiile sculpturilor lui Brâncu¿i, reflectat în bazinul cu apå
în momentul soarelui la zenit (imaginat ¿i desenat de Lucian Gruia).

  Motto
       “Brâncu¿i a vrut så-i semene lui Dumnezeu
               ¿i i-a reu¿it pe deplin acest lucru.”

                                                   (Karl Sandburg)

Conturul oricårei entitå¡i finite reprezintå ab ini-
tio o limitare. Dar ¿i în interiorul acelea¿i entitå¡i existå
zone structurate diferit (valori incongruente ale para-
metrilor  fizico – chimici ori ai omogenitå¡ii etc), care
pot fi considerate limite zonale.

Acumulårile benefice dintr-o entitate, depå¿ind o
anumitå limitå pot provoca metamorfoza acesteia într-o
entitate superioarå calitativ, dar cele malefice pot re-
gresa entitatea pe scara evolu¡iei sau chiar o pot distruge
- în toate aceste situa¡ii, vechile limite fiind pulverizate,
instaurandu-se altele noi.

Entitå¡ile infinite, dacå existå, reprezintå cazul
paradoxal în care limita fie nu existå, fie este prezentå
pretutindeni, extinzându-se odatå cu parcurgerea spa-
¡ialå a entitå¡ii (asupra acestor aspecte vom reveni în
cercetarea pe care o întreprindem asupra semnifica¡iilor
statuarei brâncu¿iene).

În cazul oamenilor, con¿tiin¡a acestora le poate

impune o infinitate de limite comportamentale (mo-

rale, religioase), de limbå, de colectivitate (grup etnic,

na¡ie) ¿i chiar de gândire (tabuistice), provenite din

etnogenezå ¿i transmise prin incon¿tientul colectiv,

sau acumulate individual prin cultura fiecåruia. Sun-

tem a¿adar prin¿i într-o re¡ea de limite ca într-o plaså

de påianjen, încât ne întrebåm pe drept cuvânt în ce

mai constå libertatea noastrå. Ea subzistå desigur în

acordul faptei cu con¿tiin¡a, nederanjând alte entitå¡i

exterioare.

Dar ce în¡elegem prin limitå pânå la urma urmei?
Filosoful Gabriel Liiceanu, în cercetarea pe care

o intreprinde asupra acesteia (ÎNCERCARE ÎN
POLITROPIA OMULUI ªI A CULTURII – Ed. Cartea
Româneascå, Bucure¿ti, 1981), descoperå în greaca
veche patru sensuri ale conceptului, aglutinate de
conota¡iile a patru grupuri de cuvinte derivate din
radicalul per, pe care se întemeiazå substantivul peras
= grani¡å, limitå ¿i anume:

1) limita pur fizicå = margine, capåt, finitudine
temporalå (deriva¡iile semantice ale substantivului
peras):

2) ac¡iunea depå¿irii limitei = a traversa, a
stråbate (deriva¡iile semantice provenite din verbul
pers);

3) calea pe care se parcurge limita = drum, pod
(deriva¡iile semantice ale substantivului poros) ¿i

4) tenta¡ia limitei = încercare, probå, experien¡å
(deriva¡iile semantice ale substantivului peira).

Conceptul limitei înglobeazå a¿adar: grani¡a,
calea, depå¿irea ¿i tenta¡ia experimentårii acesteia.

Bogå¡ia nuan¡årilor conotative ale conceptului
limitei îi prijeluie¿te ocazia filosofului Gabriel Liiceanu
så elaboreze structura unei noi discipline –
Pertatologia – ca Fenomenologie a limitei în cadrul
ANTROPOLOGIEI FILOSOFICE.

Peratologia då seama ¿i asupra axiologizårii
limitei. Limita impuså genezic ¿i genetic (finitudinea
existen¡ei umane) este resim¡itå malefic de om ¿i
contestatå, pe când cea postulatå (eticå, religioaså,
atingerea unei anumite pozi¡ii sociale, desåvâr¿irea
spiritualå etc.) este beneficå, împlinind existen¡a
noastrå finitå. Sub acest dublu aspect al experimentårii
limitei (impuse ¿i acceptate), omul ocupå o pozi¡ie
unicå între fiin¡ele terestre, unicitate ce decurge din
aspectul paradoxal finit –infinit al existen¡ei sale. Mai
trebuie så men¡ionåm limitårile ce decurg din etnoge-
neza ¿i istoria na¡iei  (limba, gradul de dezvoltare
economicå ¿i civiliza¡ie), cu repercursiuni importante
asupra fiin¡ei umane individuale, care pot fi pozitive
dar ¿i negative.

Aplicând Peratologia la artele plastice, Gabriel
Liiceanu face observa¡ii extrem de interesante cu
trimiteri exacte la esen¡a artei lui Constantin Brâncu¿i.
Så rezumåm.

Arta, cu precådere sculptura tridimensionalå, reite-
reazå geneza biblicå cu stårile ei:

a) proiectivå a facerii – cînd duhul lui Dumnezeu
plutea peste materia nediferen¡iatå = întunericul absolut

b) ¿i cea materializatå, cu etapele ei de:
1. delimitare a întunericului de luminå, a

apelor de cer, a påmântului de ape (primele trei zile);
2. de modelare a plantelor ¿i a fiin¡elor chto-

niene, acvatice, terestre, aeriene etc. (zilele patru, cinci
¿i ¿ase);

3. de evaluare (ziua a ¿aptea).
Nici un sculptor nu a ilustrat mai exact acest model

biblic de crea¡ie a universului ca  românul Constantin

Brâncu¿i, demiurgul unei lumi închegate armonios
între toate etajele sale.

În cartea mea UNIVERSUL FORMELOR LUI
BRÂNCUªI (Ed. Funda¡iei C. Brâncu¿i, Târgu-Jiu,
2001), am imaginat astfel geneza lumii statuarei
artistului nostru:

Ziua întâia
La început, în spa¡iul brâncu¿ian era lumina ¿i

somnul; sculptorul meditând, a concentrat energia
mineralå a somnului pânå când acesta s-a materializat
într-un ovoid, Începutul lumii.

Ovoidul era pustiu ¿i gol, numai lumina ¿i gândul
lui Brâncu¿i se mi¿cau deasupra somnului. Încet, încet,
prin mângâieri, artistul a ¿lefuit ovoidul pânå când de
pe suprafa¡a acestuia a ¡â¿nit lumina reflectatå. E ca ¿i
cum lumina absorbitå ar ¡â¿ni din interiorul formei ¿i
s-ar curba docilå în jurul suprafe¡elor ¿lefuite ori poli-
sate, sfin¡ind volumele cu o aurå.

Astfel, a fost o searå ¿i apoi o diminea¡å; aceasta a
fost ziua întâia!

Ziua a doua
Privi¡i! Suprafa¡a ovoidului se mistuie în luminå.

Nu ¿tim cu certitudine unde se terminå piatra, o¡elul
sau bronzul ¿i unde începe lumina spiritualizatå.
Aceastå suprafa¡å incertå, mântuitå de luminå, o putem
numi uscat ¿i ea desparte påmântul ¿i apa brâncu¿ianå
de cerul aspira¡iilor spre care fiin¡ele universului î¿i
vor înål¡a trupurile clare.

Astfel, a fost o searå ¿i apoi o diminea¡å; aceasta a
fost ziua a doua!

Ziua a treia
Lumina ¿i somnul, amestecat  într-un subtil dozaj,

constituie materia universului brâncu¿ian; putem con-
sidera somnul - partea mineralå, påmântul, iar lumina -
viata, gândirea, spiritul. În centrul ovoidului somnul
este mai concentrat, la suprafa¡a formei lumina ¿i
somnul se amestecå în cantitå¡i egale, apoi, în cer, råmâ-
ne numai lumina ¿i poate amintirea somnului.

Dupå ce uscatul s-a råcit, lumina reflectatå ¿i cea
interioarå au înghe¡at, acoperind påmântul cu Plante
exotice.

Astfel, a fost o searå ¿i apoi o diminea¡å; aceasta a
fost ziua a treia!Þ

Ziua a patra
Brâncu¿i a instituit în universul såu douå legi

fundamentale: prima înal¡å formele pe verticalå, få-
cându-le imponderabile - aceastå tenta¡ie a luminii ¿i
zborului constituie “luminåtorul cel mare”; a doua,
concentreazå volumele pânå la împåcarea cu sine, eli-
berându-le interior - este ‘’luminåtorul cel mic”, tenta¡ia
somnului.

Din lini¿te, seninåtate, blânde¡e, bucurie ¿i purita-
te, artistul a fåcut Muzele - “stelele” sale -, ele sunt
ni¿te semne care vor aråta oamenilor cum trebuie så le
fie zilele ¿i anii.

Astfel, a fost o searå ¿i apoi o diminea¡å; aceasta a
fost ziua a patra!Þ

Ziua a cincea
Luminile cerului, apei ¿i påmântului erau nemi¿-

cate. Brâncu¿i a fåcut atunci vie¡uitoarele chtoniene:
Animalele nocturne; vie¡uitoarele mårii: Pe¿tii; pe cele
amfibii: Focile, ºestoasele, Pinguinii; pe cele ale våz-
duhului: Påsåruicile, Måiestrele, Påsårile în spa¡iu.

Astfel a fost o searå ¿i apoi o diminea¡å; aceasta a
fost ziua a cincea!

ÞZiua a ¿asea
Ca så vesteascå apari¡ia omului, Brâncu¿i a sculp-

tat altarul soarelui, Masa tåcerii. Apoi a modelat Cu-
min¡enia påmântului ¿i primul cuplu uman - Adam ¿i
Eva, din care va descinde întregul ¿ir de copii, bårba¡i
¿i femei care vor popula lumea. Cum totul în universul
artistului se na¿te din iubire, Brâncu¿i a amplasat în
jurul Mesei tåcerii ¿¡ase perechi de scaune pe care a
a¿ezat ¿ase cupluri primordiale, fåcute dupå chipul ¿i
asemånarea puiritå¡ii sufletului såu:

1. - vie¡uitoarele chtoniene (Cumin¡enia påmân-
tului ¿i Animalul nocturn);

2. - vie¡uitoarele mårii (Pe¿tii);
3. - vie¡uitoarele amfibii (Focile);
4. - vie¡uitoarele aerului (Påsårile);
5. - vie¡uitoarele terestre/oamenii (Adam ¿i Eva);
6. - personajele mitologice, aspira¡iile oamenilor

¿i ale tuturor fiin¡elor (Prometeu ¿i Muza adormitå).
ªi nu l-a asezat pe om ståpân peste celelalte vie-

¡uitoare, ci toate î¿i ocupå locul firesc la masa tåcutå a
armoniei lumii.

Descenden¡ii acestor cupluri primordiale vor po-
pula întregul univers, evoluând continuu spre înåltare
solarå ¿i reverie ovoidalå.

Ca så vesteascå începutul metamorfozei formelor,

PROBLEMATICA LIMITEI ÎN SCULPTURA BRÂNCUªIANÅ
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Brâncu¿i a fåcut Coco¿ii, amplasându-i (câte unul) în
spatele fiecårui cuplu a¿ezat la Masa tåcerii, iar pe

altarul solar a plåmådit/desåvâr¿it Începutul lumii.
Astfel, a fost o searå ¿i apoi o diminea¡å; aceasta a

fost ziua a ¿asea!
Ziua a ¿aptea
Dupå ¿ase zile, construc¡ia universului a fost înche-

iatå. Brâncu¿i ¿i-a contemplat crea¡ia, a våzut cå totul era
armonie ¿i a binecuvântat-o så aducå fiin¡elor care o po-
puleazå, bucurie purå ¿i ve¿nicå. Atunci sculptorul s-a
împåcat cu sine însu¿i ¿i s-a odihnit. Meditând, a ajuns la
concluzia cå lumea cåreia a reusit så-i dea via¡å a devenit
independentå, autonomå ¿i nu mai avea nevoie de creatorul
ei. A contruit o scarå la cer, o Coloanå infinitå pe care s-a
urcat în våzduhul de luminå divinå ¿i nu s-a mai întors
niciodatå.

Astfel a fost o searå ¿i apoi o diminea¡å; aceasta a
fost ziua a ¿aptea!”

*  *  *
Dar så revenim la aplicarea peratologiei în universul

brâncu¿ian astfel contituit.
În cartea men¡ionatå, filosoful Gabriel Liiceanu

afirmå, întâi la modul general, apoi cu referire strictå la
ovoidul pur al sculpturii lui Constantin Brâncu¿i Înce-
putului lumii, cå între toate faptele omului:” sculptura
este cel mai decis atentat la adresa haosului, pentru cå în
ea, voin¡a de limitare ¿i modelare, ca principiu psihic al
cosmo-crea¡iei î¿i capåtå expresia simbolicå absolutå,
devine pentru sine. Cåci dacå sculptura, în esen¡å, imitå
ceva, ea nu imitå un lucru existent, ci spiritul care i-a
asistat geneza.(…) Capacitatea mimeticå a sculpturii nu e
a icoanelor ci a simbolurilor riturilor de încercuire, în
care lucrurile nu-¿i tråiesc triste¡ea mårginirii ci satisfac¡ia
împlinirii lor”.

Întra-devår, dupå crea¡iile de cotiturå stilisticå a artei
sale, Brâncu¿i nu a mai vrut så redea aparen¡a ci esen¡a
fiin¡elor ¿i lucrurilor, ideile platonice care guverneazå
lumea.

“(…) Transform accidentalul în a¿a måsurå, încât så
devinå identic cu o lege universalå” – afirma sculptorul.
Iar aceastå lege trebuia så fie, în concep¡ia artistului, con-
tinuarea prin ac¡iunea umanå a activitå¡ii panteiste a
naturii. Ba mai mult, Brâncu¿i a reprezentat simbolic (pen-
tru cå transcendentul nici nu poate fi redat altfel), prin
statuara sa pe însu¿i creatorul lumii, Regele regilor ¿i apoi,
printr-o formå rezonantå acestuia (materialul comun,
aspectul columnar, spiralarea torsurilor – cåci omul a fost
fåcut dupå chipul ¿i asemånarea cu Dumnezeu), primul
cuplu uman Adam ¿i Eva. Mai putem considera, cå prin
androginizarea acestui cuplu Brâncu¿i a inten¡ionat så
reprezinte simbolic, contraponderea efeminatå a dumne-
zeirii (pe care ne-am obi¿nuit prin tradi¡ie så o consideråm
masculinå), so¡ia spiritualå a Regelui Lumii (la acest ultim
gând contribuie ¿i floarea de lotus de pe fruntea Regelui
Lumii, pe care o regåsim ¿i în capul sceptrului zei¡ei egip-
tene Isis (Eva bibliei esoterice). Viziunea lui Brâncu¿i
asupra spiritelor universale decurge înså din cea mai purå
tradi¡ie patriarhalå autohtonå: stilizarea formelor, sculp-
tarea în lemn, aspectul de coloanå de caså cosmicå ¡årå-
neascå. Consider¡iile prezente ne-au fost sugerate de lec-
tura fascinantei cår¡i a lui Eduard Schuré ( MARII INIºIAºI
– Ed. Lotus, Bucure¿ti,1992), pe care ¿i Brâncu¿i o avea
în bibliotecå.

Mai putem adåuga cå, în viziunea lui Moise (prezen-
tatå în aceea¿i carte), alungarea din Eden înseamnå încar-
narea sufletului devenit necredincios, întru ispå¿ire prin
suferin¡å, pentru a-¿i reaminti astfel obâr¿ia sa divinå; ceea
ce poate constitui în cheia esotericå de interpretare pro-
puså, un argument pentru repudierea carnalului de cåtre
Brâncu¿i. ªi mai putem dezvolta aceastå viziune, consi-
derând cå Templul descåtu¿årii sufletului de corp (pro-
iectat pentru maharadjahul de Indor) a fost dedicat în
esen¡å acestui unic Rege al regilor, din moment ce l-ar fi
a¿ezat în cellå, iar formele limpezi, arcuite ¿i pure ale
celulei individuale de medita¡ie ar fi sugerat o religie
universalå solarå.

Atingând tema transcende¡ei, revenim la cercetarea
lui Gabriel Liiceanu, care considerå cå tenta¡ia absolu-
tului provoacå încercarea sculptorului nostru de a reda
infinitul, care nu reprezintå altceva decât o permanentå ¿i
paradoxalå depå¿ire a limitei. Întuim astfel în conturul
entitå¡ii sculpturale finite, tenta¡iile semnifica¡iilor para-
doxalelor entitå¡ii infinite. Filosoful men¡ionat considerå
cå Brâncu¿i a experimentat acest lucru în trei sensuri:

1. imaginând cå unele dintre sculpturile sale (På-
såri, Coloane) ar putea umple bolta cereascå;

2. cåutånd o formå care så cuprindå în sine toate
formele (Începutul lumii);

3. dorind så redea însu¿i zborul (Påsårile în spa¡iu).
“Sculptura lui Brâncu¿i e cazul unic ¿i paradoxal în

care voin¡a de limita¡ie se neagå dinåuntrul maximei ei
exersåri. Ea a devenit voin¡å de dezmårginire” (afirmå
Gabriel Liiceanu în aceea¿i carte).

Så nuan¡åm. Mårirea la infinit a formelor exterioare
ale sculpturilor ascunde ståpânirea perfectå de cåtre artist
a propor¡iei interne a formelor, secret ce vine din redes-

coperirea numårului de aur, atât de uzitat de arti¿tii anti-
chitå¡ii mediteraneene.

Forma ovoidalå oferå ¿ansa dezvoltårii viitoare a
tuturor formelor, înglobând începutul ¿i sfâr¿itul totodatå.

Formele aerodinamice ale Påsårilor în spa¡iu reite-
reazå senza¡ia primordialå a levita¡iei, a ascensionalitå¡ii
întregii fiin¡e, stare anterioarå zborului cu aripi.

Ce-ar mai fi de spus?
Nu numai Påsårile brâncu¿iene încearcå så traver-

seze limita. ªi Sårutul dore¿te så reprezinte iubirea care
învinge moartea, depå¿ind efemerul.

“Am urmårit så aduc aminte (prin sculptura Sårutul)
nu umai de aceastå unicå pereche de îndrågosti¡i, ci ¿i de
toate acele perechi anonime, ce s-au iubit vreodatå pe
aceastå lume, înante de a o pårasi (…)”- sus¡ine Brâncu¿i.

De asemenea, Leda metemorfozeazå trupul unei femei
într-o lebådå, topindu-i zåpada limitei senzuale a împere-
cherii în puritatea inocen¡ei påsårii imaculate.

Alte sculpturi, supra¿lefuite topesc limita suprafe¡e-
lor lor exterioare în reflexe care dobândesc conota¡ii
spirituale.

De fapt orice sculpturå brâncu¿ianå vrea så fie in-
finitå, så se transforme într-un axis mundi.

“O sculpturå nu se sfâr¿e¿te niciodatå în postamentul
såu, ci se continuå în cer, în piedestal – ¿i în påmânt” –
decreteazå pårintele sculpturii moderne.

Întreaga teratologie, cuprinzând apropierea, traver-
sarea, depå¿irea ¿i experimentarea limitei cred cå este
ilustratå în evolu¡ia ciclurilor brâncu¿iene, prin care, for-
mele se esen¡ializeazå tot mai mult ¿i tind, poate cå ¿i
devin simboluri ale ideilor pure.

De asemenea, Brâncu¿i a depå¿it limitele entitå¡ii,
asociind sculpturile în ansambluri care dobândesc noi
semnifica¡ii. Problema a fost analizatå în amånun¡ime de
Ion Pogorilovschi (ENTITATE ªI ANSAMBLU – revista
“Arta” nr. 8-9/1872) ¿i nu vom reveni decât cu o singurå
exemplificare, sugestivå pentru problematica limitei.

Entitå¡ile care alcåtuiesc grupul mobil intitulat de
artist Copilul în lume, separate reprezintå primii pa¿i fåcu¡i

de un copil în via¡å (Micu¡a fran¡uzoaicå), iar micu¡a
Coloanå sus¡inând Cåucul semnificå un stâlp funerar cu
o ofranda pe cre¿tet, pe când asociate, redau destinul tragic
al omului în lume.  Extinzând numårul entitå¡ilor asociate,
sculptorul a realizat Ansamblul monumental de la Târgu-
Jiu, sfâr¿ind cu aranjamentul atelierului însu¿i, simbol al
întregului såu univers artistic. În ceea ce prive¿te Ansam-
blul, parcurgerea acestuia rezumå teratologia în întregime,
pornind de la Masa tåcerii ne apropiem de limita Por¡ii
sårutului, care reprezintå poarta lumilor, trecând prin
aceasta påtrundem în lumea esen¡ialå, iar la Coloana fårå
sfâr¿it pornim spre contopirea cu divinitatea.

Comentând Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu,
Constantin Noica (ROSTIREA FILOSOFICÅ ROMÂ-
NEASCÅ, Ed. ªtiin¡ificå, Buc. 1970) remarcå douå în-
cercåri de depå¿ire a limitei, una care se desfå¿oarå pe
orizontalå, Masa ultimå sugerând nu numai masa umbrelor
dar ¿i pe a celor care vor veni så continue ciclul nesfâr¿it
al vie¡ii, cealaltå pe verticala Coloanei nesfâr¿ite.

Ne mai råmâne så asimilåm atelierul brâncu¿ian cu
Marele Atelier al Demiurgului însu¿i, revenind astfel la
observa¡ia filosofului Gabriel Liiceanu asupra necesitå¡ii
crea¡iei divine ¿i asupra faptului cå atelierul lui Dumnezeu
este întreaga lume. Coborând probabil pe filierå scho-
penhauereanå ¿i nietzscheeanå, filosoful român considerå
cå necesitatea crea¡iei  decurge din statutul de inconfort
psihic al voin¡ei însingurate a Unului nemanifestat, ma-
nifestarea devenind astfel o autoterapie divinå, crea¡ia
omului reiterând aceastå facere, dar pe un plan secund.

Aplicând afirma¡ia la statuara brâncu¿ianå, consider
cå artistul a fost tentat ¿i aici de depå¿irea limitei posibi-
litå¡ilor umane, luându-se la întrecere cu Demiurgul în-
su¿i, imitându-i la modul sugestiv nu numai atelierul dar
¿i crea¡ia în planul exhaustivitå¡ii ¿i esen¡ialitå¡ii pro-
totipurilor sale. Totodatå, demiurgul român a intuit rolul
taumaturgic al artei chiar ¿i în aceastå crea¡ie secundå
care ne-a fost håråzitå, el dorind så aducå semenilor “bu-
curie purå”. O fiin¡å muritoare putea oare face mai mult?

Lucian GRUIA

Având o vechime memorabilå, folclorul gorjean a reprezentat o
atrac¡ie deosebitå pentru cercetåtori.

De o inestimabilå valoare artisticå, documentarå ¿i patrioticå,
folclorul reprezintå sursa constantå de inspira¡ie pentru creatorii in-
dividuali, „Isvor pururea reîntineritor”, cum spunea Eminescu, de idei ¿i
sentimente nobile ¿i generoase.

În Gorj, ca pretutindeni, folclorul muzical are un limbaj propriu care
precede arta scriså, profesionistå, geneza ¿i evolu¡ia sa fiind determi-
nate de factori economici, politici, geografici, psihici ¿i de condi¡iile
istorice concrete de dezvoltare care au fåcut ca în elementele sale
esen¡iale så se deosebeascå de limbajul muzical al altor ¡inuturi
române¿ti.

Dintre cercetåtorii români care ¿i-au concentrat aten¡ia  asupra
originalului folclor gorjenesc dezvåluind posteritå¡ii frumuse¡ea de
netågåduit, echilibrul dintre con¡inut ¿i formå, valoarea superioarå,
nivelul înalt la care au ajuns unele specii ¿i genuri ¿lefuite la maximum
în decursul anilor a fost etnomuzicologul Constantin Bråiloiu
(1893-1958). Muzicianul a poposit în repetate rânduri pe aceste meleaguri
pentru a imprima pe cilindrii de cearå originalele melodii cântate de
„oltenii de sub munte” , dar poate ¿i datoritå chemårii interioare ce venea
de departe de la stråbunii såi

Secretar general ¿i principalul ideolog al Societå¡ii Compozitorilor
Români, Constantin Bråiloiu desfå¿ura împreunå cu colegii de breaslå o
intenså activitate pentru impunerea ªcolii na¡ionale de compozi¡ie, a
cårei ra¡iune de a exista consta în utilizarea folclorului autentic drept
surså de inspira¡ie.

Colindând majoritatea satelor din Gorj a adunat mii de pagini
bogate în: melodii, texte poetice, fi¿e de informator, de frecven¡å, de
cântec, de instrument, de crea¡ie, de circula¡ie, chestionare, etc. Cu o
intui¡ie rar întâlnitå a reu¿it så descopere piese incluse în toate genurile,
multe din înregistrårile fåcute (pe toate categoriile de vârste), figurând
în folcloristica româneascå la capitolul unicate greu accesibile, cum ar fi
spre exemplu: repertoriul de iarnå  calendaristic: colindul (executat de
¡årani ¿i foarte rar de låutari ), cântecul de stea, Vicleiul, cu variatul ¿i
interesantul lui repertoriu care a fost redactat ¿i publicat - Vicleiul din
Tg.-Jiu -,… pi¡åråii, chiar un „joc la pi¡åråi”, despre care nu de¡inem date
suficiente, plugul ¿i Plugu¿orul. Din ciclul de familie: minunatele cântece
vocale ¿i vocal instrumentale de nuntå („al miresii”, „al ginerelui”, jocuri
speciale: nuneasca) etc…, excep¡ionalele cântece ceremoniale funebre,
alåturi de bocetul cu tråsåturi regionale…Din repertoriul påstoresc, a cules
doina instrumentalå …, în mod deosebit l-au mai impresionat „cântecul
haiducesc” iar din genurile neocazionale forma liberå a doinei stråvechi
care prezintå multe terminologii locale cum ar fi: „cântecul lung”, „de
ducå”, „de codru”, „prelungata”, „de coastå”, „doina cu håulit “¿i altele.

În decursul istoriei, cu toate cele date de via¡å, în Gorj s-a påstrat
o bunå parte din arta ¿i cultura popularå originalå, de mare valoare artisticå
¿i esteticå, crea¡ia popularå  fiind strâns legatå de ocupa¡iile de bazå ale
locuitorilor: påstoritul, olåritul, moråritul, pivåritul, agricultura.

Depozitar al unui inestimabil tezaur de istorie ¿i culturå, Târgu-Jiul
este ora¿ul, care de mai bine de 60 de ani se aflå sub zodia marelui
Constantin Brâncu¿i (1876-1957) creatorul, care sintetizând rådåcinile
acestor locuri a deschis o bogatå vibra¡ie spiritualå cåtre vremurile
viitoare. Iubitor atât al sunetului pietrei (creatorul între anii 1937-1938 a
Complexului Monumental în aer liber de la Târgu-Jiu), cât ¿i al sunetului
muzicii (interpret instrumental la fluier, frunzå, vioarå ¿i contrabas

precum ¿i interpret vocal în corul Bisericilor Madona Dudu din Craiova
¿i Mavrogheni din Bucure¿ti, apoi în 1901angajat permanent al coralei
„Carmen”, dirijatå de D.G. Kiriac, pentru care va sculpta o statuetå
simbolizând „Muzica coralå råmâneascå” ¿i, odatå ajuns la Paris, va
cânta în corul Capelei Române ) Brâncu¿i, pårintele sculpturii moderne
a creat opere ale cåror coordonate tot timpul au fost în consonan¡å cu
partiturile compozitorilor Tiberiu Olah (ciclul de cinci piese „Omagiul lui
Constantin Brâncu¿i”), Gheorghe Dumitrescu („Columna infinitului”),
Florin Comi¿el („Pasåre måiastrå”), Claudiu Negulescu („Baladå lui
Brâncu¿i”) ¿i al¡ii, care fascina¡i de simplitatea modelelor alese au
compus lucråri ce pot aspira oricând la titlul de capodopere.

Traseul lor se poate înscrie într-un circuit, care pleacå de la „Co-
loana fårå sfâr¿it” sau „Coloana cerului”- cum a numit-o Mircea Eliade,
o adevåratå scarå spre „Spa¡iul ¿i ritmul” infinit, atinge zborul „Måiastrei”,
explorând sonoritå¡ile extinderii prin „Sonata nr 1 pentru clarinet solo” ¿i
studiazå posibilitatea de a se îndrepta prin „Poarta sårutului” cåtre „Masa
tåcerii”, unde se regåse¿te vibra¡ia de la începutul ciclului, transfiguratå
în sonoritå¡i plane, încårcate de fior ¿i revela¡ie.

Valoarea lor artisticå relevå: o bogatå imagina¡ie, elemente de
limbaj clasic ce se îmbinå cu tehnici moderne, adåugarea lângå
tonalismul existent  a unui modalism de sorginte folcloricå, definirea
constantelor stilistice cu ajutorul unor noi tehnici de lucru (super-
pozabilitatea cu versiunea autosuperpozabilitå¡ii, claviatura de percu¡ie,
la Tiberiu Olah), investigarea profundå atât a stratului arhaic autohton
al folclorului, cât ¿i a celui extraeuropean, a eterofoniei enesciene, tehnici
varia¡ionale ¿i desfå¿uråri ritmice inedite a elementelor definitorii pe
care le descoperim în partiturile amintite.

Din lumea poeziei muzicii, în care am påtruns cu ajutorul com-
pozi¡iilor numite, ne îndreptåm spre muzica poeziei ¿i parafrazându-l
pe Marin Sorescu am putea spune cå „Brâncu¿i n-a existat. A existat
doar un ¡inut frumos, stråbåtut de apele unui râu care seamånå ca ni¿te
copaci curgåtori, ce fac noduri albe venind învolburate de sus din Parâng
ca o barbå nepieptånatå de crai .

Pe acest påmânt bine cuvântat, ca un amfiteatru antic, pe care
påstorii l-au cutreierat în transhuman¡å, pânå ce turmele au împietrit,
din porunca lui Dumnezeu au trecut oameni, ni¿te oameni simpli, ca ni¿te
Arhangheli, pe care-i cheamå dupå vremuri Tudor, Ecaterina ¿i care s-au
nåscut ca så-l apere, fiindcå ºara asta poartå în ea numele sacru al
Romei.

Ace¿ti oameni în timpul care le mai råmânea liber î¿i împodobeau
stâlpii caselor ¿i ai por¡ilor cu vechiul motiv  al ¿arpelui casei, ori plås-
muiau bijuterii de artå ¿i civiliza¡ie care atunci ca ¿i acum entuziasmeazå
o Planetå întreagå.

ªi din fluierele lor, mai fåceau Jgheaburi /Pentru lacrimile pietrelor
înduio¿ate, /De curgeau doinele la vale spre toate ºårile Române¿ti. ªi
pentru cå toate acestea /Trebuiau så poarte un nume, /Li s-a spus / GORJ.
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Într-un articol din 1943, Lucian Blaga se întreba: „De ce, oare, filosofia
indicå a exercitat o atrac¡ie evidentå tocmai asupra unor eminente spirite
române¿ti? ºinând seama de nivelul, de dimensiunile, de propor¡iile inte-
rioare ale culturii române¿ti, mi s-a pårut dintr-o datå cå nicåieri în Europa
gândirea indicå n-a avut o înrâurire de aceea¿i calitate ca în România”. El
se referea nu numai la preocupårile de specialitate dedicate Indiei, ci la
ecoul în ordinea culturii, la posibilitatea ca India „så fructifice în mod vizibil
spiritul european”. De aceea, dupå ce constatå cå ceea ce s-a produs în
acest sens în marile culturi europene are un caracter „de modå efemerå”,
precizeazå: „înrâurirea spiritului indic asupra culturii române¿ti reprezintå
întrucâtva un proces de altå naturå. Mai întâi personalitå¡ile, prin care un
oarecare duh indic a påtruns la noi, sunt – prin calitatea lor excep¡ionalå ¿i
prin locul ce ele îl ocupå, ca ¿i prin momentul istoric în care ele intervin în
procesul de func¡ionare a spiritului românesc – o chezå¿ie cå gândirea indicå
a stârnit la noi alte coarde, mai intime ¿i mai adânci”(1).

S. Al-George considerå cå India a devenit propriu-zis prezentå în
con¿tiin¡a Europei odatå cu romantismul, „deci în concomiten¡å ¿i în
solidaritate cu una dintre cele mai mari prefaceri spirituale ale continentului
nostru; în solidaritate, întrucât descoperirea Indiei a contribuit ea înså¿i la
alcåtuirea ideologiei romantice”. În România, romantismul a fost „însu¿i
cadrul în care s-a fåcut trecerea  de la vechea culturå la cea modernå
asigurându-i astfel, acesteia din urmå, premisele unei excep¡ionale
continuitå¡i cu valorile tradi¡ionale. Modernizarea a însemnat astfel o
reîntoarcere, în sens pozitiv, de recuperare, la un fond nu numai na¡ional dar
¿i arhaic...A¿a se explicå de ce la Eminescu, cel prin care India a devenit,
cum spunea Blaga «prezen¡a inalienabilå a culturii noastre», patosul cos-
mic ¿i cel cosmogonic – prin încårcåtura lor simbolicå ¿i sacrå – pot fi
raportate concomitent la viziunea indianå a lumii cât ¿i la cea din folclorul
na¡ional” (2).

Dupå Eminescu, Constantin Brâncu¿i, Lucian Blaga ¿i Mircea Eliade
vor întâlni India în acela¿i context al structurilor simbolice, cu specifica¡ia
cå la Blaga (¿i la Eliade de altfel) interesul pentru India s-a tradus în opere
ce ¡in de filosofia culturii, pe când la Brâncu¿i acest interes era legat de
cåutarea unor forme plastice, inspirate din folclorul românesc, ce urmau så
intre în alcåtuirea Templului de la Indore, care era în deplinå concordan¡å cu
tradi¡ia sacrå a arhitecturii indiene”.

Lucian Blaga, în acela¿i articol, afirma cå ¿i el „a umblat pe sub zårile
Vedelor ¿i mai ales ale Rig-vedei ¿i prin toatå filosofia indicå”, de care s-a
ocupat cu intermiten¡e în lucrårile sale. Este fårå îndoialå o afirma¡ie plinå
de modestie, deoarece la el atrac¡ia pentru India nu a fost o „modå culturalå”.
El mårturise¿te cå acest fapt pornea  nu „numai a¿a, din trecere de vreme,
ci dintr-o pasiune ¿i dragoste cu totul particularå” (de altfel, dupå cum rezultå
din consemnårile sale memorialistice, India a fost descoperitå în
adolescen¡å, perioadå în care dominå existen¡ialul ¿i nu teoreticul). De
asemenea, se ¿tie cå încå din 1918 Blaga avea inten¡ia så realizeze un
studiu sintetic care så cuprindå toatå filosofia indianå (3).

Dupå S. Al-George, „o cercetare a operei lui Blaga din perspectiva
lumii indiene va aråta cå, pânå la urmå, contactul cu aceastå lume a fost mai
pu¡in important în modul în care ¿i-a ilustrat tipologia stilisticå (singurul
aspect pe care l-au considerat exege¡ii lui Blaga în legåturå cu India) cât
mai ales pentru modul în care a conceput dialectica paradoxalå dintre revelare
¿i ocultare, dialecticå de esen¡å simbolicå ce informeazå ¿i lirica sa”. Aici
trebuie men¡ionat cå aceea¿i dialecticå paradoxalå a structurilor antinomice
va domina ¿i filosofia gândirii simbolice la M. Eliade, ca de altfel ¿i crea¡ia
sa fantasticå. Aceastå l-a fåcut pe indianist så afirme cå Eliade a realizat
împreunå cu Blaga o „comunitate”, nu numai teoreticå dar ¿i artisticå: „Este
o comunitate ce nu-i independentå de spiritul culturii noastre, ¿i ilustrativå
pentru aceasta” (2).

În lucrarea Structurile antinomice la Lucian Blaga ¿i accep¡ia indianå
a metaforicului, S. Al-George invocå anumite aspecte ale culturii indiene
revelatoare, „pentru cå India, mai mult decât oricare culturå, prin legåtura ce
o face între metaforå ¿i metafizicå, ne poate explica totodatå rela¡ia dintre
poezie ¿i filosofie, acest secret ce pecetluie¿te în fapt, unitatea chiar a
operei blagiene”. Rela¡ia între poezie ¿i filosofie la Blaga „se regåse¿te nu
atât în tema misterului, cât mai ales în ceea ce mediazå între con¿tiin¡å ¿i
mister, în tensiunea mijloacelor la care s-a recurs pentru a-l påtrunde, ten-
siune care se produce atât în cunoa¿tere cât ¿i în afect. Ne referim, evident,
la structurile simbolice, înså pentru a face så reiaså cå ele se deschid nu
numai spre poezie, cât ¿i spre epistemologie ¿i metafizicå, invocarea
modului în care a fost conceput metaforicul în cultura indianå, credem cå nu
se va dovedi superfluå. Func¡ia epistemologicå ¿i metaforicå a metaforei,
a¿a cum au descoperit-o gânditorii vechii Indii va cântåri cu precådere
tocmai în recuperarea aspectului filosofic din opera lui Blaga.Crea¡ia sa
filosoficå a råmas prea pu¡in în¡eleaså, nu numai în inten¡ia ei primå,
deliberatå în forma ei de suprafa¡å, cât mai ales în ra¡iunile sale adânci.
Aceastå disociere între forma de suprafa¡å ¿i cea de adâncime este inerentå
într-o con¿tiin¡å filosoficå ce face loc, în procesul de elaborare, elementului
mitic” (2).

Prezen¡a Indiei în con¿tiin¡a poeticå ¿i filosoficå a lui Blaga poate fi
surprinså direct în preocupårile sale pentru tipologia culturalå, ce apar în
primele sale lucråri filosofice: Pietre pentru templul meu (1919) ¿i Filosofia
stilului (1924). În cea dintâi, el considerå cå existå  trei atitudini (numite
mai târziu stiluri) culturale fundamentale: cea a Greciei clasice, cea a po-
poarelor mai ales germanice, prin care în¡elege de fapt spiritul european ¿i
cea a lumii indiene. Lumea greacå este dominatå de tipul ideal, Europa este
ståpânitå de individualism, iar lumea indianå este dominatå de infinit ¿i
impersonal.

În absolutul impersonal ¿i infinit (Brahman sau atman), Blaga des-
coperå rela¡ia dintre antinomic ¿i incognoscibil: „Atman este caracterizat

prin atribute contradictorii ca så exprime cå e incognoscibil”; „Nu putem
prin nici un cuvânt exprima <impersonalul> lucrurilor – despre Atman trebuie
så tåcem – ¿i de aceea se zice printr-o întorsåturå a¿a de caracteristic
indicå, cå Atman e tåcere. Absolutului, fiind incognoscibil, nu-i putem atribui
nici o însu¿ire de-a fenomenelor pe care le vedem, sau dacå totu¿i o facem,
atunci o facem în chip simbolic. Cele mai întrebuin¡ate simboluri sunt
<intelectul >, <eternul>, <via¡a>...” (4).

S. Al-George crede cå „metaforicul, ca alternativå a tåcerii va deveni
calea de revelare a misterului, revelare pe care Blaga a încercat så o situeze
într-o perspectivå filosoficå originalå, perspectivå pe care o vom gåsi ¿i în
crea¡ia sa liricå”; „Metafora a putut deveni, credem noi, o structurå de
adâncime a întregii sale filosofii tocmai pentru cå Blaga a conceput-o într-un
mod foarte larg, fåcând din aceastå categorie...o realitate în care este sur-
prinså întreaga epistemologie, inclusiv cunoa¿terea metafizicå” (2).

De altfel chiar Blaga preciza în Trilogia culturii cå „Metafora nu poate
fi deci numai obiectul de cercetare ¿i de analizå al <poeticii> sau al
<stilisticii> ce figureazå în programele ¿colare; importan¡a ei se proiecteazå
imenså, pe zårile medita¡iei” (5). Aceastå afirma¡ie trimite imediat la modul
în care în India metafora a fost implicatå de la început în sfera religioaså,
filosoficå ¿i epistemologicå, pentru ca doar ulterior så devinå centrul de
retoricå ¿i stilisticå poeticå ¿i implicit de esteticå. Trebuie adåugat cå,
atât termenul grecesc metaphora, cât ¿i cel echivalent sanscrit upac•ra, au
în comun ideea de transfer: „Upac•ra då înså ideii de transfer un sens
unic...orientat cåtre o realitate superioarå. Direc¡ia primordialå a transferului
în India este transcendentul... “. De asemenea, „în contextul gândirii

tradi¡ionale religioase brahmanice, upac•ra, metafora indianå, desemneazå
o trecere, o <rupturå de nivel>, un <salt>, dupå expresia lui Blaga, între
realitatea empiricå ¿i transcendentul sacru” (2).

În Filosofia stilului, categoria „absolutului” este privilegiatå. În legåturå
cu India, el afirmå: „Nicåieri nu vom surprinde înså a¿a de aproape tendin¡a
spre absolut ca în cultura indicå”. „Inzii, pentru care unicul lucru de pre¡ e
pierderea personalitå¡ii în contemplarea pasivå a unitå¡ii supreme, n-au
putut, cum e a¿a de firesc, så creeze altå artå decât una simbolicå ¿i
abstractå. Sim¡ul infinitului e la ei mai pozitiv decât aiurea” (6).

Urmårind linia manifestårilor plastice, Blaga introduce în categoria
absolutului vechile arte orientale, Bizan¡ul ¿i Evul Mediu european, iar în
epoca noastrå curentul expresionist, în care, a¿a cum am precizat, înca-
dreazå întreaga genera¡ie postimpresionistå ¿i implicit pe Brâncu¿i. În
acest fel Blaga îl raporteazå pe Brâncu¿i la tradi¡ia artisticå reprezentatå de
vechiul Orient, iar în Europa doar de Evul Mediu. Iar aceastå tradi¡ie se
acoperå prin conceptul såu stilistic de „tendin¡å spre absolut”.

Trebuie subliniat faptul cå aceastå raportare este în deplin acord cu
modul în care Brâncu¿i percepea gândirea orientalå ¿i indicå, ¿i de
asemenea cu modul în care î¿i concepea propriile sale opere. Astfel, artistul
considera cå, în general, „Orice în¡elepciune ne vine din Orient”, iar despre
India spunea cu entuziasm: „India! Må simt în India ca la mine acaså...În
India am gåsit în¡elepciunea mea milenarå påstratå sub ploile Occidentului
¿i a tuturor stupiditå¡ilor”. Prin „în¡elepciunea milenarå” în¡elegea de fapt
„filosofia naturalitå¡ii stråmo¿e¿ti”, pe care o aplica atât în via¡a, cât ¿i în
artå: „Naturalitatea, în iubire este tendin¡a pasionantå de a atinge Absolutul”;
„Naturalitatea, în sculpturå, constå în gândire alegoricå, simbol ¿i sacra-
litate, sau în cåutarea esen¡elor ascunse în material”. Despre sculpturå
spunea tran¿ant: „Sculptura – act absolut!...”.

Brâncu¿i mårturisea: „De câte ori m-am apucat de vreo operå, eu
aveam sentimentul cå un absolut se exprimå prin mine – ¿i atunci, nu mai
contam ca individ ¿i nu mai aveam nici un fel de importan¡å. Aceasta ar
trebui så råmânå rela¡ia fiecårui artist cu Lumea” (7). Este foarte interesant
de comparat aceastå tråire, care relevå în ultimå instan¡å adîncimile fiin¡ei
umane, cu cea a lui Blaga, la care acesta face referin¡å vorbind despre
tåcerile sale constitu¡ionale: „Tåcerile acestea ie¿eau deasupra când a-
dâncurile începeau så se angajeze în legåturile mele cu lumea ¿i cu fiin¡e
dimprejur”, creând astfel „golul aparent care, el însu¿i era expresia
preaplinului” (8).

Se pare cå la schimbarea fundamentalå a concep¡iilor despre artå ale
artistului român, proaspåt ajuns la Paris, au contribuit în mod esen¡ial ¿i
vizitele frecvente la muzeele Guimet, Trocadéro ¿i Luvru din Paris, unde a
fost atras mai ales de colec¡iile de sculpturi primitive ¿i orientale (9).

C. Antonovici a aflat de la Brâncu¿i un lucru deosebit de important:
cå de fapt “muzeul Luvru cu operele lui l-au frapat ¿i i-au pus mintea la
contribu¡ie”. Mai precis, fiind întrebat de cum se face cå numai Parisul a
putut så-i dea astfel de inspira¡ii, artistul a råspuns: “Nu Parisul – ora¿ul –

mi le-a dat, ci muzeul Luvru cu arta din el ¿i mai ales arta arhaicå care mi-a
zgândårit anumite idei pe care le aveam de mult în minte, dându-mi curaj så
trec la ac¡iune”. De aceea memorialistul este convins cå Brâncu¿i, “cum
avea fire migåloaså ¿i tenace...cei trei ani – 1904-1907 – el i-a petrecut mai
mult în Luvru”. În felul acesta el s-a pus pe studierea religiilor ¿i supersti¡iilor
celor mai vechi popoare din Orient, dar, “Dintre toate religiile l-au preocupat
¿i re¡inut mai mult cele din India ¿i mai ales din Regiunea Tibet, care, prin
Milarepa, au pus ståpânire pe slåbiciunile supersti¡ioase ale lui Brâncu¿i”
(10).

Contactul artistului cu celebrul muzeu de artå orientalå Guimet l-a
fåcut  pe Sidney Geist så spunå despre Brâncu¿i cå: “la Musée Guimet, e
vråjit de frumuse¡ea sculpturii asiatice, a cårei influen¡å se poate discerne
în capul Domni¿oarei Pogany” (11), iar pe Sergiu Al-George cå “ar putea så
explice nu numai factura artei sale dar, ...este posibil så fi contribuit ¿i la
plåsmuirea primei opere cu caracter simbolic, Sårutul. O referin¡å directå
la aceea¿i lume buddhistå este statuia Spiritul lui Buddha sau Regele
Regilor...” (2).

Dar poate dovada cea mai elocventå a atrac¡iei lui Brâncu¿i pentru
India, se regåse¿te în dorin¡a acestuia de a construi la Indore un Templu al
Eliberårii. În acest sens a ¿i fost la fa¡a locului, în ianuarie 1938. Templul
trebuia så fie ovoidal ¿i så aibå în centru (pe lângå urna cu cenu¿a
maharani-ei Sanyogita) un bazin cu apå (påtrat sau dreptunghiular) care
reflecta razele de luminå venite din boltå ¿i de asemenea cele trei Påsåri în
våzduh: una din bronz polisat (numitå Pasårea de aur) ¿i alte douå din
marmurå (albå ¿i neagrå). Cele trei påsåri erau dispuse pe cele trei laturi ale
bazinului, în ni¿e de forma unor cochilii sau în spa¡iul din fa¡a acestora. Pe
pere¡i era plasatå ¿i fresca Zbor de påsåri (Påsåri cålåtoare).

Este probabil ca toate piesele så fi fost luminate cumva – prin ni¿e
executate în tavan – înså doar Pasårea de aur primea direct lumina soarelui
la amiazå, într-o zi sfântå din an (penttru detalii vezi 12). Dupå cum remarca
S. Al-George: “eviden¡a acestei conformåri la concep¡iile cosmomitologice
indiene, incontestabilå pentru oricine, era prezen¡a orificiului din tavan
care…realiza acordul dintre monument ¿i cosmos la o mare sårbåtoare
indianå. Este prima datå când se pune în mod categoric problema cuno¿-
tin¡elor teoretice ale lui Brâncu¿i în domeniul gîndirii indiene…” (2).

Este evident a¿adar cå ¿i sculpturile brâncu¿iene trebuiau så
råspundå ¿i ele, într-un fel, exigen¡elor simbolice cerute de templu ¿i deci
så aibå semnifica¡ii precise care î¿i gåseau un loc fundamental în cadrul
conceptelor filosofiei indiene a eliberårii.

Oricum, asocierea unor teme simbolice brâncu¿iene între ele este
de naturå så facå mai multå luminå asupra semanticii acestora. Ca o
particularitate este de subliniat mai ales asocierea între tema ovoidului cu
tema påsårilor.

Coordonatele culturale pe care s-au întâlnit cei doi geniali creatori
români, Lucian Blaga ¿i Constantin Brâncu¿i, au fost tradi¡ionalismul ¿i
expresionismul (în sens larg), ambele având în comun dimensiunea
metafizicå, exprimatå prin cåutarea esen¡ialului, a spiritualului, a
transcendentului, a absolutului. A¿a se explicå ¿i atrac¡ia lor fundamentalå
spre mituri, tocmai pentru a în¡elege „originarul” ¿i a accede la sensurile
ultime ale existen¡ei, ca apoi så le „tålmåceascå” prin intermediul operelor
lor: sculpturalå la Brâncu¿i, filosoficå ¿i liricå la Blaga. Ambii fac astfel
trimitere la cosmogoniile mitice, fåcând så transparå for¡ele cosmice
primare, transcendentul, lumea de dincolo, absolutul, „fiin¡a” lucrurilor etc.

Metafora lui Blaga, pe lângå faptul cå este expresionistå, con¡ine
întotdeauna „un sâmbure mitic”, fiind modul prin care poetul face „saltul”
între realitatea empiricå ¿i transcendentul sacru. Rela¡ia între poezia ¿i
filosofia lui Blaga (care împreunå formeazå o unitate a operei sale) se explicå
prin chiar legåtura dintre metaforå ¿i metafizicå, a¿a cum era privitå în
lumea indianå.

Prin aceastå „sete de absolut”, Blaga ¿i Brâncu¿i se raporteazå
¿i la tradi¡ia artisticå a vechiului Orient, ¿i mai ales a vechii Indii, acoperitå
chiar de conceptul stilistic blagian al „tendin¡ei spre absolut”. Atrac¡ia
puternicå pe care cei doi arti¿ti  au avut-o pentru gândirea indianå (în care
Brâncu¿i ¿i-a regåsit „în¡elepciunea milenarå” ¿i fa¡å de care Blaga nutrea
„o pasiune ¿i o dragoste cu totul particularå”) vine în special din consonan¡a
care existå între sensurile arhaice ale folclorului românesc ¿i rådåcinile
spiritualitå¡ii indiene, ambele aduse în actualitate de curentul înnoitor al
expresionismului, ce „aspira spre absolut”.
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Interesul pentru literatura ¿i cultura spaniolå este la noi destul de vechi. Cea dintâi scriere care intrå în aten¡ia unui intelectual român este Ceasornicul domnilor de
Antonio de Guevara, tradus la noi din latinå de Nicolae Costin, urmat apoi de Lazarilå din Torma, roman tradus ¿i prelucrat române¿te, ¿i de Don Quijote al lui Cervantes. Pe
urmele lor viziteazå Spania Mihail Kogålniceanu ¿i Vasile Alecsandri, iar V.A. Urechia se cåsåtore¿te cu fiica medicului de la Curtea regalå din Spania, pe care o aduce în ¡arå,
dar moare repede, doar dupå un an de cåsnicie. La rândul lor, spaniolii iau act de cålåtoriile europene ale lui Codru Drågu¿anu, despre care se fac relatåri la Academia din
Madrid, iar A. Vizanti va fi primul român care î¿i publicå o tezå de doctorat în Spania. În atmosfera Junimii, interesul pentru Spania e între¡inut de Titu Maiorescu, care traduce
o povestire din Alarcon, ¿i de ªtefan Vârgolici, care intreprinde mai multe Studii asupra literaturii spaniole, vorbind despre Cervantes, Lope de Vega ¿i Calderon de la Barca.
La începutul secolului XX, interesul pentru literatura spaniolå este între¡inut de Ov. Densu¿ianu la „Viea¡a nouå” prin traduceri ¿i comentarii, între tinerii antrena¡i de el în
aceastå opera¡ie numårându-se ¿i Al. Popescu-Telega, care i-a fost student ¿i care, prin contactul cu Italia, reu¿e¿te så se familiarizeze ¿i cu limba spaniolå, încât, în anii urmåtori,
op¡iunea pentru literatura spaniolå va deveni tot mai clarå ¿i prin faptul cå î¿i alege ca tezå de doctorat Cervantes în Italia, tezå pe care o sus¡ine în 1931. Realizase deja în 1923
o antologie intitulatå Prozatorii spanioli contemporani (1923) ¿i o carte despre Cervantes (1924), iar în 1927 publicase un foarte interesant studiu de literaturå popularå
comparatå, ¿i anume Asemånåri ¿i analogii în folclorul român ¿i iberic (1927), în care cuno¿tin¡ele sale în acest domeniu sunt exemplar puse în valoare, de la motivul „amårâtå
turturea” pânå la acela al Me¿terului Manole. Anterior, el dåduse ¿i o carte despre Unamuno ¿i tradusese din Ricardo Leon (Iubirea iubirilor) ¿i din Juan Margall (Laude) ¿i
scrisese despre mul¡i scriitori spanioli ¿i portughezi ¿i chiar tradusese din ei în „Nåzuin¡a”, „Ramuri” ¿i în alte reviste. În 1928 ¿i 1930 a fåcut cålåtorie în Spania, scriind o serie
de note de cålåtorie în „Universul” (1931), cu impresii proaspete despre multe din ora¿ele spaniole vizitate ¿i traducând mereu din scriitori pu¡in cunoscu¡i la noi, astfel cå Al.
Popescu-Telega devine cel mai important hispanist al nostru din perioada interbelicå, recomandat de Iorga pentru o catedrå la Universitatea din Bucure¿ti. Complexa lui
muncå dedicatå culturii iberice iese mai cu putere în relief citindu-i „autobiografia” oferitå în 1933 cåpitanului Zavalide, care voia så realizeze un Dic¡ionar bio-bibliografic
al scriitorilor români. Respectivul cåpitan scosese prin 1923 revista „Gânduri bune”, iar în 1933 se adresase cu o scrisoare-chestionar mai multor scriitori ob¡inând un mare
numår de råspunsuri (între care ¿i de la Al. Popescu-Telega), putând astfel så urmårim, mai atent ¿i mai exact, întreaga sa activitate.

Publicåm textul dupå ms. rom. 4790 de la Academia Românå. Mircea POPA -
 
Cluj-Napoca

AL. POPESCU-TELEGA
Un hispanist de frunte:

«18 noiembrie 1933
Craiova str. Sf. Ion Nera, 5

    Stimate Domnule Zavalide,Stimate Domnule Zavalide,Stimate Domnule Zavalide,Stimate Domnule Zavalide,Stimate Domnule Zavalide,
Mul¡umindu-¡i de amabila invita¡ie, alåturat te rog så prime¿ti cele cerute ¿i så må consideri ¿i

pe mine subscriitor la un exemplar din volumul ce inten¡ionezi så dai la ivealå.
Devotat, Al. Popescu-Telega.Al. Popescu-Telega.Al. Popescu-Telega.Al. Popescu-Telega.Al. Popescu-Telega.

Al. Popescu-Telega, fiul preotului ªtefan Popescu,
s-a nåscut în ziua de 9 aprilie 1889, în Telega, Prahova.
Începe cursurile primare în satul natal ¿i le terminå în
comuna Breaza de Sus, la vestitul dascål preotul Samson
Popescu. Urmeazå liceul la Sf. Petru ¿i Pavel din Ploie¿ti,
ob¡inând diploma de absolvire în 1909. În toamna ace-
luia¿i an, se înscrie la Facultatea de Fiolosofie ¿i Litere
din Bucure¿ti, unde audiazå cursurile lui Ovid Densu¿ianu,
Pompiliu Eliade, Ramiro Ortiz pânå în ianuarie 1913, când
pleacå la Floren¡a ¿i urmeazå ¿ase luni cursurile lui Pio
Raina, Parodi, Manzzoni etc. De aici, oprindu-se la
Montpellier alte douå luni, se întoarce în ¡arå, unde trece
examenul de licen¡å în 1913. Examenul de doctorat îl
trece în 1931 tot la Facultatea de Filosofie ¿i Litere din
Bucure¿ti, cu teza Cervantes ¿i Italia, acordându-i-se men-
¡iunea summa cum laude, cea mai înaltå men¡iune acor-
datå pânå azi de universitå¡ile române. Lucrarea apare
apoi editatå de „Ramuri” din Craiova, în toamna anului

1931. Ia parte la råzboiul de întregire cu gradul de
sublocotenent. În 1918, reu¿ind la examenul de capaci-
tate, este numit profesor provizoriu, întâi la ªcoala
Normalå de Båie¡i din Craiova ¿i apoi definitiv de limba
francezå la Liceul Carol I din Craiova, unde func¡ioneazå
pânå azi.

Debuteazå printr-un studiu critic Un reprezentant al
liricii contemporane spaniole în 1911, publicat de „Viea¡a
nouå” de sub conducerea lui Ov. Densu¿ianu. A colaborat
la „Ideea europeanå”, „Flacåra”, Sburåtorul”, „Roma” etc.
Dupå o cålåtorie în Spania în 1929, cu prilejul cåreia ¡ine
douå conferin¡e despre Literatura românå la Universitatea
pentru streini din Santander, publicå în „Universul” (1930
– corect 1931! – n.n.) o serie de articole cu impresii din
ora¿ele ¿i priveli¿tile iberice. În acela¿i ziar apare cu doi
ani înainte (1927) în foileton ¿i apoi în volum, traducerea
din portughezå, precedatå de un studiu al romanului Iubire
de pierzare de Camilo Castello Branco.

Consacrând o parte din activitatea sa studiului lite-
raturilor iberice, då la ivealå în editura Cultura Na¡ionalå
din Bucure¿ti volumele Prozatori spanioli contemporani
(criticå ¿i antologie) în 1924; Cervantes (1924), mono-
grafie rezumatå în marea bibliografie criticå a lui Gabriel
Martin del Rio y Rico ¿i traducerile Iubirea iubirilor
(1923) de Ricardo Léon ¿i Laude (1923) de Juan Margall.
În aceea¿i serie de studii editeazå Asemånåri ¿i analogii
în folclorul iberic ¿i român (1927), Prietenii ªtiin¡ei, Cra-
iova ¿i Unamuno, monografie criticå ¿i bucå¡i alese
(Scrisul Românesc, Craiova, 1923). Cu Lirica portughezå
azi (1928, Ramuri, Craiova) ¿i Gloria lui Ramiro (1928,
Scrisul Românesc,Craiova) se încheie seria volumelor de
cercetåri ale literaturilor iberice publicate pânå azi.

Multe alte însemnåri ¿i studii cu acelea¿i preocupåri
a publicat în revista „Nåzuin¡a” din Craiova, pe care o
conduce între anii 1928-1929. Tot aici face så aparå
printre alte schi¡e ¿i nuvele Puhoiul, Prinsoarea lui Mo¿
Gurbet, Colierul etc. În 1926 apare romanul Råtåcirea
lui Ion Vancea (Scrisul Românesc, Craiova). În anul 1930
Idolul vremii, eseuri (Ramuri, Craiova) ¿i Ov. Densu¿ianu,
monografie despre opera marelui nostru  savant în 1933
(Ramuri, Craiova).» * [Aici relatarea sa se întrerupe brusc,
pagina urmåtoare lipsind – n.n.]

BRÂNCUªI ªI REGINELE ROMÂNIEIBRÂNCUªI ªI REGINELE ROMÂNIEIBRÂNCUªI ªI REGINELE ROMÂNIEIBRÂNCUªI ªI REGINELE ROMÂNIEIBRÂNCUªI ªI REGINELE ROMÂNIEIBRÂNCUªI ªI REGINELE ROMÂNIEI
!!!!!     M.N. RUSU, New York

A¿a cum am promis în prima parte a acestui
serial aniversar, revin asupra celei dintâi tenta-
tive a lui Brâncu¿i de a cuceri Parisul artistic.
Aceasta s-a petrecut în anul 1900 ¿i a e¿uat. Dar,
privind lucrurile retrospectiv, putem spune cå
totu¿i Parisul ¿i l-a apropiat spiritual, adevårata
lui cucerire, chiar la propriu vorbind, producân-
du-se în 1904, o datå cu realizarea aici a primelor
sale opere de anvergurå. Cu toate acestea, pre-

cum s-a våzut din datele biografice nou desco-
perite, misterul asupra faptului cå lucrårile sale
de picturå ¿i sculpturå nu au fost selectate pentru
Expozi¡ia Universalå de la Paris, din anul 1900,
mai persistå încå. La Expozi¡ie au participat, cu
una sau douå lucråri, majoritatea arti¿tilor plas-
tici români care le-au depus la Comisia de se-

lec¡ie ce func¡iona atunci la Vama din Dealul
Spirei. Inclusiv cei doi fotografi craioveni, bine
cunoscu¡i lui Brâncu¿i încå din timpul petrecut
de el la atelierele lor din capitala Båniei.
Inexisten¡a numelui såu pe listele finale ale celor
care au expus în pavilionul dedicat României
indicå faptul cå Brâncu¿i a fost victima unui con-
flict latent. Un conflict între el ¿i membrii juriului,
în care trona un reprezentant al Casei Regale,
un conflict de genera¡ii, care iz-
bucne¿te mai întotdeuna la
început de carierå ¿i, posibil, un
conflict nåscut din invidii ¿i
ignoran¡å, de cele mai multe ori.
Nu inten¡ionez så rezolv acum
natura acestora. Ecua¡ia înlå-
turårii lui Brâncu¿i din rândul
expozan¡ilor din Parisul anului
1900 necesitå o documentare
complexå. Cert este înså cå în
catalogul expozan¡ilor figurea-
zå un numår remarcabil de arti¿ti, unii prieteni
ai lui Brâncu¿i, atât din Bucure¿ti, cât ¿i, ulterior,
din Paris (ªtefan Luchian, L.A. Biju, Dåråscu
¿.a.). Interesant este faptul cå existen¡a posi-
bilului conflict dintre tânårul Brâncu¿i ¿i arti¿tii
consacra¡i ai timpului, vizibil în op¡iunile finale
ale juriului bucure¿tean (Ollånescu, G.D. Mirea,
Ion Mincu, E. Voinescu etc.) nu l-au demoralizat
pe artist, ci, dimpotrivå, l-au ambi¡ionat så nu
abandoneze „asedierea” Parisului, aparent
inaccesibil. În consecin¡å, în primåvara anului
1904, Brâncu¿i pleacå per pedes spre ora¿ul
luminå, precum altå datå me¿terii breslelor
medievale, trecând prin Viena, München ¿i Lau-
sanne. Ajuns în Elve¡ia, contracteazå o råcealå
gravå, fiind îngrijit într-o månåstire de surori,

adepte ale teozoafei Hellen Blavatsky. De la ele
¿i, indirect, de la marea doctrinå, Brâncu¿i pri-
me¿te “certificatul” în alb de cålåtorie spre Paris,
dar ¿i spre New York. Deocamdatå înså îl va folosi
la Paris, începând cu anul 1904.

În acest punct al drumului såu spre recu-
noa¿terea deplinå a valorii sale de creator ¿i a
crea¡iilor sale se ive¿te mâna destinului. De¿i se
aflå la Paris, Brâncu¿i este invitat de cåtre Cercul

“Tinerimea Artisticå” din Bu-
cure¿ti så participe la expozi-
¡iile acestuia. „Tinerimea Ar-
tisticå” era tutelatå de presti-
giul Reginelor Elisabeta ¿i
Maria, aceasta din urmå ¿i ea
o inovatoare în mi¿carea eu-
ropeanå Art Nouveau. Acum
înså, în 1910, Regina Maria,
împreunå cu regina Elisabeta
viziteazå expozi¡ia “Tineri-
mii”, în care figureazå to¡i

participan¡ii de la Expozi¡ia Universalå din
Parisul anului 1900, dar ¿i sculpturile lui
Brâncu¿i… parizianul. Ceea ce nu fusese ad-
mirat ori acceptat de cåtre Regina Maria ¿i
reprezentan¡ii såi din 1900 este acceptat în
1910! Cu o precizare. În acest an, Brâncu¿i
venea la Bucure¿ti cu recomandarea Pari-
sului, dar ¿i cu recomandarea adeptelor ¿i
adep¡ilor doctrinei Blavatsy. Or, cele douå
regine erau membre ale acestui cerc de elitå,
înfiin¡at la Londra ¿i func¡ionând cu brio la
New York. Existå chiar dovezi biografice cå,
incognito, Hellen Blavatsky, împreunå cu un
adept din Budapesta, a fost la curtea Reginei
Elisabeta, într-o scurtå vizitå ¿i cå la aceastå
întâlnire a participat nici mai mult nici mai

pu¡in decât Veronica Micle. Dar, deocamdatå, så
ne oprim aici.

1. „Coco¿ul”, 1935, visat de Brâncu¿i pentru spa-
¡iile Parisului sau ale New York-ului. 2. “Muza”, 1918,
Reginå neîncoronatå, aflatå în colec¡iile New York-ului.
3. Regina Elisabeta ¿i Regina Maria (cu un buchet de
crini în bra¡e) dupå vizionarea sculpturilor lui Brâncu¿i la
Tinerimea Artisticå.
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Între 1 septembrie ¿i 15 octombrie 2006,  Rotonda
Sålii Auditorium din Muzeul Na¡ional de Artå al
României a gåzduit expozi¡ia “Constantin Brâncu¿i
fotograf”, cuprinzând o selec¡ie de 40 de tiraje moderne
dupå fotografii originale ale artistului, dona¡ie a Muzeului
Na¡ional de Artå Modernå – Centrul Georges Pompidou
din Paris, prin intermediul Ministerului Culturii ¿i
Comunicårii din Fran¡a. Au devenit astfel accesibile
marelui public   40 de fotografii realizate de Brâncu¿i, în
completarea celor aflate în colec¡ia Universitå¡ii de Artå
din Cluj-Napoca.

 De organizarea expozi¡iei s-au ocupat doamnele
Ana-Zoe Pop ¿i Raluca Bem Neamu. Pe toatå durata
manifestårii a rulat non-stop filmul documentar
“Brâncu¿i”, realizat de Cornel Mihalache în 1996. La
vernisaj au luat cuvântul doamna Roxana Teodorescu,
director general al MNAR, precum ¿i domnii Virgil
Ni¡ulescu, secretar de stat, Cornel Mihalache, regizor, ¿i
Barbu Brezianu, seniorul brâncu¿iologiei mondiale.

Pentru aceastå manifestare, pregåtitå cu ocazia
Anului Francofoniei,  s-a realizat un pliant în trei versiuni
(românå, francezå, englezå), cuprinzând prezentarea
activitå¡ii de fotograf a lui Brâncu¿i ¿i enumerarea celor
40 de lucråri expuse, cu men¡ionarea titlului, a datei ¿i a
numårului de inventar din fototeca MNAM. Pliantul este
ilustrat cu 9 reproduceri de fotografii. S-au mai realizat ¿i
cinci ilustrate, cu “Vedere din atelier cu Måiastra”  ¿i
imagini ale autoportretelor sculptorului.

Fotografiile au fost expuse atât în holul Sålii Audi-
torium (6) cât ¿i în Rotondå (6 în centru ¿i 18 de jur
împrejur). Imaginile erau  înso¡ite de etichete cu
specificarea titlului  ¿i datei, dar fårå numårul de
identificare din fototeca parizianå. Datarea fotografiei
diferå de regulå de datarea operelor prezente în imagine.
Data consemnatå în etichetå se referea uneori la momentul
fotografierii, alteori la data realizårii operei fotografiate.
În anumite cazuri s-au strecurat erori la titluri, evidente în
cazul Negreså blondå  în loc de Negreså albå, sau Dra
Pogany II în loc de Dra Pogany I.

Pentru o corectå identificare a fotografiilor, indicarea
numårului de inventar este esen¡ialå. Deasemenea ar fi
fost bine venitå  men¡ionarea   în titlu a operelor prezente
în imagine. O denumire ca Vedere din atelier nu este
låmuritoare, dacå ¡inem seama de faptul cå din cele 560
de cli¿ee råmase de la artist, 122 reprezintå “vederi din
atelier”.

Am încercat så identific exponatele pornind de la
titlul ¿i data de pe etichetå, corelate cu informa¡iile din
pliant. A fost destul de dificil, întrucât expunerea  în Salå
s-a fåcut pe grupaje tematice, iar enumerarea din pliant
respecta criteriul cronologic. Am vizitat expozi¡ia de trei
ori – la vernisaj ¿i în primele miercuri din lunile septembrie
¿i octombrie – notându-mi detaliile vizibile pe fiecare
imagine. Am recurs apoi la identificarea dupå numårul de
inventar al fotografiilor reproduse sau catalogate în vol-
ume aflate în biblioteca mea.

Am consultat în acest scop urmåtoarele lucråri:
-  Albumul Brancusi photographe de Marielle Tabart

¿i Isabelle Monod-Fontaine, Editions du Centre
Pompidou, Paris, 1977

- Catalogul Retrospectivei de la Paris ¿i Philadel-
phia,  Constantin Brancusi 1876-1976 de F.T. Bach,
Margit Rowell ¿i Ann Temkin, Philadelphia Museum of
Art, 1995

- Volumul L’Atelier Brancusi – La Collection de
Marielle Tabart ¿i Doina Lemny, Editions du Centre
Pompidou, Paris, 1997

- La Colonne sans fin (Les carnets de l’Atelier
Brancusi), Editions du Centre Pompidou, Paris, 1998

- Leda (Les carnets de l’Atelier Brancusi), Edi-
tions du Centre Pompidou, Paris, 1998

- Princesse X (Les carnets de l’Atelier Brancusi),
Editions du Centre Pompidou, Paris, 1999

- Le Baiser (Les carnets de l’Atelier Brancusi),
Editions du Centre Pompidou, Paris, 1999

- L’Oiseau dans l’espace (Les carnets de l’Atelier
Brancusi), Editions du Centre Pompidou, Paris,  2001

- Le portrait? (Les carnets de l’Atelier Brancusi),
Editions du Centre Pompidou, Paris, 2002

- Catalogul expozi¡iei de la Tate Modern ¿i
Guggenheim Museum, Constantin Brancusi – The Es-
sence of Things, Tate Publishing, Londra, 2004

- Catalogul expozi¡iei de la Vene¡ia Brancusi –
L’Opera al Bianco, de Paola Mola ¿i Marielle Tabart, Skira,
Milano, 2005

- Pliantul Constantin Brâncu¿i fotograf,   MNAR,
Bucure¿ti, 2006

Întrucât corpusul de fotografii este în prezent
proprietatea MNAR, iar expozi¡ia va fi probabil itineratå
¿i în alte ora¿e, voi prezenta în continuare rezultatele
cercetårii efectuate cu privire la fotografiile expuse, pentru
a servi atât Muzeului cât  ¿i viitorilor vizitatori.

AUTOPORAUTOPORAUTOPORAUTOPORAUTOPORTRETE ÎN ATRETE ÎN ATRETE ÎN ATRETE ÎN ATRETE ÎN ATELIERTELIERTELIERTELIERTELIER

Ph. 708. Brâncu¿i în atelier, 1914-15. Pliant MNAR,
nr. cat.3. Reproducere în pliant, pe afi¿ ¿i pe ilustratå.
Expunere în centrul Rotondei.

În Albumul din 1977, Ph.708 este reproduså în plan¿a
8 ca Brancusi dans son atelier, vers 1914-15 ¿i comentatå
la p. 117, cu precizarea cå artistul este a¿ezat pe partea de
sus a Arcadei din lemn, pe care o va vinde în 1916 lui
John Quinn.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 708 apare
la p. 134 ca Self-portrait with Arch,1914-15.

În L’Atelier Brancusi din 1997, imaginea este
reproduså la p. 268 ca Brancusi dans son atelier, 54 rue
du Montparnasse. 1914-15. Este dat înså un alt numår de
inventar – Ph. 813.

Ph. 709. Brâncu¿i în atelier, 1920-22. Pliant MNAR,
nr.cat. 14. Reproducere pe ilustratå. Expunere în centrul
Rotondei.

În Albumul din 1977, Ph. 709 apare chiar pe copertå
¿i este descriså la p. 117 ca Autoportrait dans l’atelier,
v.1920-22?

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 709 este
reproduså la p.368, cu titlul Self-portrait in the studio,
1920-22? A figurat ca exponat, cu nr. 204.

În Catalogul expozi¡iei “Constantin Brancusi. The
Essence of Things” de la Tate (Londra) ¿i Guggenheim
(New York) din 2004, Ph. 709 figureazå pe Coperta IV, ca
Self-portrait. Fotografia a fost expuså în cadrul
manifestårii.

În imagine, sculptorul se aflå într-un moment de
repaus,  în mijlocul unor blocuri de marmurå ¿i a unor
bârne, pe care a marcat cu creta un desen în zigzag.

Ph. 712. Brancu¿i lucrând în atelierul såu, 1922.
Pliant MNAR, nr.cat. 17. Reproducere în pliant. Expunere
în centrul Rotondei.

În Albumul din 1977, Ph. 712 este reproduså în pl.
27, cu titlul Brancusi au travail dans l’atelier, début
1922? La p. 119 se men¡ioneazå cå fotografia a fost repro-
duså în “Der Querschnitt” (1923) ¿i  “Vogue” (1933). Se
precizeazå cå Brâncu¿i mutå o ebo¿å din marmurå (poate
Foca) cu ajutorul unei bare. Coco¿ul galic  neterminat se
aflå pe un soclu de piatrå în dinte de fieråstråu, care va
servi ulterior ca piedestal Plantei exotice.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 712 este
reproduså la p. 324 ca  Brancusi at work in the studio,
1922? A figurat ca exponat cu nr. 155.

În Carnetul L’Oiseau dans l’espace (2001), numårul
de inventar devine Ph.827. Fotografia este reproduså la p.

75 ¿i catalogatå la nr. 6 cu titlul Brancusi travaillant de
nuit dans l’atelier. Sunt men¡ionate ¿i lucrårile care apar
în imagine: Eva (1916-1921) ¿i Pasårea de aur (1919).
Datarea este diferitå – înainte de 1919.

În Catalogul din 2004, Ph. 712 este reproduså la p.
20, cu titlul Self-portrait in the studio, c. 1922.

Ph. 713. Brâncu¿i în atelier,1924-25. Pliant MNAR,
nr. cat.16. Expunere în centrul Rotondei

În Albumul din 1977, Ph.713 este reproduså în plan¿a
39, Brancusi dans son atelier, vers 1925-25. La p. 120 se
precizeazå ca artistul se aflå în prim plan lângå tocilå ¿i
cå în fundal se vede pilastrul cu schi¡a Sårutului (1919-33),
având deasupra Crocodilul din lemn plutit.

În Carnetul Le Baiser din 1999, imaginea, reproduså
la p. 82, poartå numårul de inventar Ph 836 ¿i este
catalogatå la  nr.54 cu titlul Autoportrait dans l’atelier, v.
1924-25. Sunt men¡ionate ¿i lucrårile din atelier care apar
în imagine: Tors de tânår (1923), Negresa albå (1923),
Sårutul-pilastru (cca 1919).

În fotografie, autodeclan¿atorul din mâna artistului
este vizibil, ca ¿i nelipsita ¡igarå din gurå.

Ph. 717.  Autoportret în atelier,1933-34. Pliant
MNAR, nr. cat.40. Reproducere în pliant ¿i pe ilustratå.
Expunere în hol, în dreptul intrårii în  Rotondå.

Ph. 717 este reproduså în Albumul din 1977 în pl.
53, intitulatå Brancusi dans l’atelier, autoportrait,
v.1933-34 ¿i comentatå la p. 121. Se precizeazå cå artistul
pozeazå în fa¡a aparatului ¿i ¡ine în mânå
autodeclan¿atorul.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, fotografia 717
apare la p. 12 ca Self-portrait in the studio, c.1933-34.

În schimb, în carnetele Atelierului Brâncu¿i din 1998
(La colonne sans fin – iunie –  ¿i Leda – noiembrie),
fotografia figureazå cu un alt numår de inventar, Ph.854,
iar datarea devine “v. 1934”. În La colonne…, este
reproduså la p.24 ¿i  catalogatå la nr.80, p. 56, cu titlul
“Autoportrait dans l’atelier: Les Colonnes sans fin I à IV,
Le Poisson”. În Leda, la p.64, nr. cat. 29, se då în plus data
1930 pentru Pe¿te ¿i se men¡ioneazå  prezen¡a Ledei (1926)
în imagine.

Ph. 719. Brâncu¿i lucrând la una din Coloanele
fårå sfâr¿it, 1924. Pliant MNAR, nr.cat. 23. Reproducere
în pliant ¿i pe ilustratå. Expunere în centrul Rotondei.

În Albumul din 1977, Ph. 719 este reproduså în pl.
92, ca Brancusi travaillant à une colonne sans fin, v.
1924. La p. 123 se aratå cå sculptorul delimiteazå
sec¡iunile de-a lungul unei Coloane fårå sfâr¿it din lemn,
înainte de 1924.

În  L’Atelier Brancusi (1997), la p. 272 se reproduce
aceea¿i imagine, intitulatå Brancusi en train de réaliser
une Colonne sans fin, 1924-25. Numårul de inventar diferå
înså: Ph.828.

În Carnetul La Colonne sans fin (1998), figureazå
tot Ph. 828, la nr. cat. 21, p. 43, cu titlul Brancusi taillant
à la scie les modules d’une future Colonne sans fin, v.
1924-25.

În Catalogul expozi¡iei din 2004, la p. 60, imaginea
este din nou identificatå ca Ph.719, ¿i intitulatå Brancusi
working on Endless Column, c. 1924. Fotografia a figurat
ca exponat.

IMAGINI ALE OPERELOR ÎN ATELIERIMAGINI ALE OPERELOR ÎN ATELIERIMAGINI ALE OPERELOR ÎN ATELIERIMAGINI ALE OPERELOR ÎN ATELIERIMAGINI ALE OPERELOR ÎN ATELIER

D-RA POGANYD-RA POGANYD-RA POGANYD-RA POGANYD-RA POGANY

Ph. 288. Dra Pogany I, 1912. În Pliantul MNAR,
nr.cat.2, apare gre¿it “Pogany II”. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 288 este reproduså în
pl. 62 ¿i comentatå la p. 122. Se precizeazå cå este vorba
de Mlle Pogany I, de face, 1912. Lucrarea din marmurå
este prima versiune a operei ¿i se aflå la Philadelphia
Museum of Art.

În Carnetul Le Portrait? (2002), Ph.288 este
reproduså la p. 92 ¿i catalogatå la nr. 86, ca Mlle Pogany,
vue de face, marbre, 1912 cu indicarea datei posibile a
fotografierii: “début 1914?”.

Ph. 290, Dra Pogany I, 1912. În Pliantul MNAR,
nr. cat. 15, datarea operei este datå gre¿it – 1921. Expunere
în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 290 este reproduså în
pl. 63 ca Mlle Pogany I, de profil, 1912  ¿i comentatå la p.
122. Se precizeazå datarea  fotografiei “début 1914?”.

În  Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph.290 este
reproduså la p. 337 ca Mademoiselle Pogany (I), cu data

Sorana Georgescu-Gorjan



p. 18      Portal ~ Mãiastra - nr. 1(10)/2007

1912. A fost incluså ca exponat, cu nr. cat.170.
În Carnetul Le Portrait? (2002), Ph. 290 este

catalogatå la nr. 88, p. 92, ca Mlle Pogany vue de profil,
marbre (1912), déb. 1914?

Ph. 295. Dra Pogany II, 1919. Pliant MNAR, nr.cat.
8. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 295 este reproduså în pl.
64 ca Mlle Pogany II, de profil, 1919 ¿i comentatå la p.
122 ca ilustrând cea de-a doua versiune a lucrårii, din
marmurå sipolin. Fotografia este datatå  1920. Se
men¡ioneazå reproducerea fotografiei în “Little Review”
(1921), Catalogul Brummer (1926), V.G.Paleolog (1947).

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 295 este
reproduså la p. 176 ca Mademoiselle Pogany II, 1919.

În Carnetul Le Portrait?(2002), Ph. 295 este
reproduså la p. 93 ¿i catalogatå la nr.93, ca Mlle Pogany
vue de profil, marbre veiné (1919), cu datarea fotografiei
înainte de noiembrie 1920 ¿i enumerarea a numeroase
publica¡ii în care a apårut.

Ph.311. Dra Pogany III, 1931. Pliant MNAR, nr. cat.
38. Expunere în centrul Rotondei.

În Albumul din 1977, Ph. 311 este reproduså în pl.
69 ca Mlle Pogany III de trois quarts, 1931 ¿i comentatå
la p. 122.

În Carnetul Le Portrait?  (2002), Ph. 311 este
reproduså la p.28 ¿i catalogatå la p.96, nr. 112, cu titlul
Mlle Pogany III vue de trois quarts, marbre (1931).Datarea
propuså este v. 1931.

Ph. 10. Vedere din atelier cu Domni¿oara Pogany II,
1920. Pliant MNAR, nr.cat.16. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 10 este reproduså în pl. 13
ca Vue d’atelier,  Mlle Pogany II, 1920 ¿i este descriså la
p. 118 ca prezentând un e¿afodaj din socluri din lemn ¿i
gips, în mijlocul cårora se ridicå cea de-a doua versiune
din marmurå a Drei Pogany (1919), în timp ce în fundal se
zåre¿te profilul discret al  variantei din bronz polisat
(1920). În prim plan, la dreapta, stau alåturate  formele

ovale ale Începutului lumii (marmurå, 1920) ¿i ale Capului
de copil (lemn, 1913-1915), iar la stânga se vede Platon
(lemn, 1919-20), lucrare ce va fi dispersatå dupå 1923.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 10 este
reproduså la p. 336 ca View of the Studio, Mademoiselle
Pogany (II), cu data 1920. Fotografia a figurat ca exponat,
cu nr. 169.

În Carnetul Le Baiser (1999), Ph. 10 este reproduså
la p. 75 ¿i catalogatå la nr. 13, ca Vue d’atelier, cu indicarea
lucrårilor fotografiate: Dra Pogany II (marmurå 1919,
bronz 1920) ¿i Sårutul, pilastru (cca 1919). Datarea
propuså este “cca 1920”. Se precizeazå cå fotografia a fost
publicatå în 1921 în “The Little Review”.

În Catalogul Expozi¡iei din 2004, Ph. 10 este
reproduså la p.126, ca Studio view  with Pogany II, c.
1921. Fotografia a figurat în expozi¡ie  la Tate ¿i
Guggenheim.

Ph. 13. Vedere din atelier, 1920. Pliant MNAR, nr.
cat. 11. Reproducere în pliant. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 13 este reproduså în pl. 15,
cu titlul Vue d’atelier, Mlle Pogany II, L’Oiseau d’or, 1920.
La p. 118 se precizeazå cå bronzul Domni¿oarei Pogany II
este încadrat la dreapta de silueta sveltå a  Påsårii de aur
(bronz polisat, 1919) ¿i la stânga de figura lui Platon
(lemn). Se atrage aten¡ia asupra desenelor cu cretå de pe
socluri.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 10 este
reproduså la p. 172 cu men¡iunea Plato, Mlle Pogany (II)
and Golden bird in the studio, 1920-21.

În Carnetul L’Oiseau dans l’espace (2001), Ph. 10
este catalogatå la p. 75, nr.5 ca Vue d’atelier. Se enumerå
înså toate operele vizibile în fotografie: Platon (1919-20),
Pogany II (1920), Pasårea de aur din bronz polisat (1919),
Medalionul Sårutul (cca 1919?). Datarea fotografiei este
“înainte de noiembrie 1920”.

În Carnetul Le Portrait? (2002), Ph. 13 este catalogatå
la p. 94, nr. 96, cu acelea¿i elemente, men¡ionându-se în
plus materialul din care este alcåtuitå Dra Pogany – bronz
polisat.

Ph. 42. Vedere din atelier cu Dra Pogany II, 1923.
Pliant MNAR, nr. cat. 19.  Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 42 este reproduså în pl. 34,
ca Vue d’atelier, Mlle Pogany II, vers 1923. La p. 119 se
descrie cadrul: o maså rotundå ¿i netedå în prim plan, pe
care se aflå trei “obiecte” pre¡ioase: onixul Torsului de
tânårå (cca 1923), bronzul polisat al Noului nåscut (1920)
¿i un buche¡el de bujori. În spate, pe fundalul unei grinzi
verticale se vede bronzul polisat al D-rei Pogany II.

Ph. 296. Vedere din atelier cu Dra Pogany II, 1920.
Pliant MNAR, nr.cat.9. Reproducere în pliant. Expunere
în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 296 este reproduså în pl.14
ca Vue d’atelier, Mlle Pogany II, 1920,  iar la p. 118 se
precizeazå cå cele douå versiuni ale lucrårii, în marmurå
(1919) ¿i bronz (1920) sunt prezentate alåturat. Bronzul
se deta¿eazå  pe fundalul gipsului Coloanei Sårutului
(1916-18), structurå care va dispårea ulterior. Fotografia a
fost publicatå în 1921 în “The Little Review”.

În Carnetul Le Baiser (1999), fotografia este repro-
duså la p. 77 ¿i catalogatå la nr.16, p.76 ca “Vue d’atelier:
Mlle Pogany II (marbre, 1919; bronze, 1920), Colonne du
Baiser (1916-17)”, cu data 1920.

În Carnetul Le Portrait (2002), la nr. 95, p. 93, la
catalogare se adaugå la cuvântul “marbre” precizarea
“veiné”, iar la  “bronze” adjectivul “poli”.

DOAMNA L.R.DOAMNA L.R.DOAMNA L.R.DOAMNA L.R.DOAMNA L.R.
Ph. 12. Vedere din atelier cu Portretul doamnei L.R.,

1920.  Pliant MNAR, nr. cat. 13. Expunere în hol.
În Albumul din 1977, Ph. 12 este reproduså în pl.16

ca Vue d’atelier, Portrait de Mme L.R., 1920. La p. 118, se
precizeazå cå portretul aproape abstract al Dnei L.R. este
plasat pe socluri suprapuse, care o apropie ca importan¡å
¿i înål¡ime de Coloana învecinatå, prima variantå a
Coloanei fårå sfâr¿it (1918). Soclurile vor fi dispersate,
iar lucrarea, dåruitå lui Fernand Léger, va ajunge în
colec¡ia Diamond. În imagine se mai poate vedea ¿i
Pasårea galbenå (marmurå, 1919), aflatå la Yale.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 12 apare
la p.170, cu titlul “Yellow Bird in the studio, 1920”.

În L’Atelier Brancusi (1997) o gåsim la p. 58, ca Vue
d’atelier: Mme L.R., L’Oiseau jaune, Platon, Colonne
sans fin, déb.1920. Este precizatå ¿i adresa atelierului – 8
Impasse Ronsin.

În Carnetul La Colonne sans fin (1998), Ph. 12 este
reproduså la p. 21 ¿i catalogatå la nr.11, p.41, cu titlul
Vue d’atelier: La Colonne sans fin, Portrait de Mme L.R.
Imaginea este datatå tot “la început de 1920”.

În Carnetul Le Baiser (1999) fotografia este
catalogatå la nr 4, p. 72, cu aceea¿i datare a fotografiei,
dar cu precizåri referitoare la lucrårile din imagine:
Coloana fårå sfâr¿it (1918), Portretul dnei L.R .
(1914-1917), Coloana Sårutului (1916-17), Pasårea
galbenå (1919).

În Carnetul L’Oiseau dans l’espace (2001), Ph 12
este catalogatå la nr.3, p.74, cu acelea¿i elemente ca mai
sus, doar cu  precizarea datei “înainte de oct.-nov. 1920”
¿i a materialului pentru Pasåre – marmurå galbenå.

În Carnetul Le Portrait (2002), la nr. 122, p. 98, este
men¡ionat în plus Platon (1919-20) ¿i se precizeazå cå
Portretul Dnei L.R. se aflå în centrul imaginii ¿i se
aseamånå cu un relicvariu din Gabon.

În Catalogul Expozi¡iei de la Tate Modern ¿i
Guggenheim Museum din 2004, imaginea apare la p. 18,
cu legenda “Studio view with Portrait of Mme L.R., 1920,
8 Impasse Ronsin, including  Endless Column, Plato and
Bird”. Fotografia a figurat în expozi¡ie.

PRINºESA XPRINºESA XPRINºESA XPRINºESA XPRINºESA X
Ph. 416. Prin¡esa X, 1916. Pliant MNAR, nr.cat. 5.

Expunere în Rotondå.
În Albumul din 1977, Ph. 416 este reproduså în pl.

78 cu titlul Princesse X, 1916. La p. 122 se face precizarea
cå fotografia dateazå de pe la 1930 ¿i cå imaginea
reprezintå bronzul tras dupå marmura din 1916. Lucrarea
se aflå azi în Atelierul Brâncu¿i, pe acelea¿i socluri.

În Carnetul Princesse X (1999), Ph. 416 este
reproduså la p.72, descriså la nr. 38 ca “Princesse X, bronze
poli (1915-1916) avec reflets de verrière”, ¿i  datatå “v.
1930”.

LEDALEDALEDALEDALEDA
Ph. 385, Leda, 1920. Pliant MNAR, nr.cat. 10.

Expunere în Rotondå.
În Albumul din 1977, Ph. 385 este reproduså în pl.

72 ca Léda, 1920. La p.122 se aratå cå subiectul fotografiei
este unica versiune în marmurå a Ledei, care se aflå în
prezent la The Art Institute din Chicago. Fotografia a
fost publicatå în 1921 în “The Little Review” ¿i în 1923
în “The Arts”.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 385 a fost
reproduså la p. 356, cu datare bizarå “c. 1920-26”.
Fotografia a figurat ca exponat, cu nr.192.

În Carnetul Leda (1998), Ph. 385 este reproduså la
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p. 23 ¿i 69 ¿i catalogatå la nr.40, p. 68, ca “Leda, 1920”,
cu datare “înainte de toamna 1921”. Se citeazå numeroase
publica¡ii în care a fost reproduså.

În Catalogul de la Vene¡ia (2005), Ph. 356 apare în
pl. 22, p.64  ¿i este catalogatå la nr. 19, p.153, ca “Leda,
marmo (1920), ante autunno 1921”.

Ph.389. Leda, 1925-26. Pliant MNAR, nr.cat.30.
Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 389 este reproduså în pl.
73 ca Léda, 1926. La p. 122 se aratå cå lucrarea este unicul
bronz polisat turnat dupå marmura din 1920 ¿i cå  se
påstreazå ¿i azi în Atelierul Brâncu¿i.

În Carnetul Leda (1998), Ph. 389 este reproduså la
p.24 ¿i 71 ¿i catalogatå la nr.44, p. 70, ca “Leda (1926)”.
Fotografia este datatå “pe la 1929”. Apare în publica¡ii
începând cu anul 1929.

NEGRESELENEGRESELENEGRESELENEGRESELENEGRESELE
Ph. 328.  Vedere din atelier cu Negresa albå, 1923.

În Pliantul MNAR, nr.cat. 22, este scris gre¿it “Negresa
blondå”. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 328 este reproduså în pl.
37 ca Vue d’atelier, La négresse blanche I, 1923, iar la  p.
120 se dau datele tehnice.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 328 este
reproduså la p.196 cu legenda “White Negress in the stu-
dio, 1923”.

În Carnetul Le Portrait (2002), Ph.328 apare pe
coperta IV ¿i la p. 101. La p. 100, la nr. 131 se men¡ioneazå:
“Vue d’atelier: La Négresse blanche vue de face, marbre
veiné (1923), Médaillon (Le Baiser) (v. 1919)”. Data
fotografiei este consemnatå ca 1923.

Ph. 333. Negresa blondå, 1926. Pliant MNAR, nr.cat.
31. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph.333 apare în pl. 82 cu titlul
La Négresse blonde, 1926. La p. 123 se aratå cå imaginea
lucrårii din bronz polisat face parte dintr-o serie de patru
fotografii. Reflectarea atelierului în forma ovalå ¿i netedå
a lucrårii sugereazå imaginea unui univers închis, a unui
microcosmos.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph.333 este
reproduså la p. 346 ca Blond Negress, datarea fiind “c.
1926-33”. Fotografia a fost expuså cu nr. 180.

În Carnetul Le Portrait (2002), Ph. 333 este
catalogatå la nr. 136, p.101, ca “La Négresse blonde vue
de face, bronze poli (1926). Datarea fotografiei este 1926.

În Catalogul expozi¡iei din Vene¡ia (2005), Ph. 333
apare în plan¿a 36, p. 81, iar catalogarea la nr. 39, p. 156.
Titlul este “La Negra bionda vista di fronte, bronzo polito
(1926)”, datarea 1926. Se aratå cå în centrul imaginii
reflectate în luciul bronzului se vede aparatul fotografic
al sculptorului, înconjurat de operele din atelierul din
Impasse Ronsin 8. Aparatul pare a¡intit asupra
spectatorului.

NOUL NÅSCUTNOUL NÅSCUTNOUL NÅSCUTNOUL NÅSCUTNOUL NÅSCUT
Ph. 251. Nou nåscut II, 1920. Pliant MNAR, nr.cat.

12. Expunere în Rotondå. (Etichetå plasatå gre¿it, sub
imaginea de la Ph. 252)

În Albumul din 1977, imaginea reproduså în plan¿a
60 se nume¿te Le nouveau-né II, 1920. La p.121 se
precizeazå cå fotografia a fost realizatå pe la 1922-23?,
cu cli¿eul  Ph. 251 ¿i cå a fost publicatå în 1923 în “The
Arts”. Noul nåscut II este a¿ezat pe un soclu elaborat, cel
ce ce va fi expus la Galeria Brummer din New York în
1926 ¿i va figura în catalog ca nr. 16 “Soclu, stejar vechi,
1920”.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, respectiva
imagine apare la p. 144 cu legenda Newborn (II) on an
elaborate wooden base, early 1920’s, dar este identificatå
ca Ph.252. (Cum pe  aceea¿i paginå sunt reproduse Ph.
252 ¿i Ph. 251,  probabil s-au inversat ultimele cifre.)

În Carnetul Le Portrait din 2002, imaginea este
reproduså la p.83 ¿i catalogatå la nr. 41, p.82, ca Le
Nouveau-Né II, marbre (1916?),v. 1922-23,  Ph. 251.

Se precizeazå cå marmura este prezentatå pe un soclu
triplu cu festoane, care va fi expus singur în 1926-27.

În Catalogul Expozi¡iei din Vene¡ia (2005),
imaginea apare în pl. 11, p. 51, ca Ph.251, datatå “1922-23
circa” ¿i este catalogatå la nr.10, p.150, cu acelea¿i
informa¡ii ca în Le Portrait. Fotografia a fost expuså în
Sala I.

Ph. 252. Vedere din atelier, 1930-1933. Pliant
MNAR, nr.cat. 34. Expunere în Rotondå. (Etichetå plasatå
gre¿it sub imaginea de la Ph. 251, cu data 1917)

În Albumul din 1977,  Ph. 252 este reproduså în
pl. 59, cu titlul Le nouveau-né II, vers 1920 et Tête d’enfant
endormi, 1906. La p. 121 se precizeazå data fotografierii
– 1923 – ¿i se aratå cå lucrårile au fost alåturate deliberat
pe acela¿i soclu, pentru a eviden¡ia prima idee, Capul de
copil adormit din gips colorat din 1906 (aflat în Atelierul
Brâncu¿i), lângå Noul nåscut din marmurå, realizat pe la
1920 (aflat azi la Moderna Museet, Stockholm).

În Catalogul Retrospectivei din 1995, imaginea este
reproduså la p.144 cu legenda Plaster casts of Head of a
Sleeping Child and Newborn (II), 1916-20, ¿i identificatå
ca Ph. 251. (Cum pe aceea¿i paginå sunt reproduse Ph.
252 ¿i Ph. 251, probabil s-au inversat ultimele cifre.)
Fotografia este comentatå de Ann Temkin, care precizeazå
cå imaginea descrie evolu¡ia crea¡iei artistului, saltul de
la naturalism la reduc¡ionism îndråzne¡. La p. 313,
F.T.Bach eviden¡iazå faptul cå aceastå fotografie nu se
referå doar  la douå capete de copii ci la fenomenul
rena¿terii artistice.

În volumul L’Atelier Brancusi din 1997, imaginea
apare la p. 86 ca Ph. 252 -  Le Nouveau-Né II, avant 1923,
Tête d’enfant endormi, 1906-7.

În Carnetul Le portrait din 2002, imaginea este
reproduså la p. 80 ¿i catalogatå la nr.28, ca Ph. 252 - Tête
d’enfant endormi, plâtre coloré (1906-7), Le Nouveau-Né
II, plâtre? (av. 1923). Fotografia este datatå “v. 1923”. Se
precizeazå în comentarii cå modelul Capului de copil
adormit este Alice Poianå, fina sculptorului ¿i fiica
prietenului såu, Daniel Poianå, cel care l-a gåzduit la
sosirea la Paris, în iulie 1904. Alåturarea lucrårilor
demonstreazå o primå ¿i o ultimå etapå în procesul crea¡iei.
Numårul mare de fotografii developate dupå acest cli¿eu
dovede¿te importan¡a subiectului, un alt “grup mobil”
realizat de artist.

În Catalogul Expozi¡iei de la Vene¡ia din 2005, Ph.
252 este reproduså în pl. 53 de la p. 100 ¿i datatå “1923
circa”. Este catalogatå cu nr. 46, la p.157, cu acelea¿i
informa¡ii ca în Le portrait. Fotografia a fost expuså în
Sala IV, alåturi de imaginea sa în oglindå, datå de Ph. 253.

Ph. 266. Nou-nåscut II, 1928. Pliant MNAR, nr.cat.
32. Expunere în Rotondå. (Pe eticheta din salå, alt an –

1923).
În albumul din 1977, Ph. 266 este reproduså în pl.84,

ca  Le nouveau-né II, 1928. Comentariul de la p. 123
precizeazå cå lucrarea  din o¡el polisat, aflatå în atelierul
artistului, este prezentatå pe un disc din acela¿i material.

În Catalogul Retrospectivei din 1955, Ph. 266 (New-
born (II), c. 1923) apare la p.312, printre ilustra¡iile la
textul lui F.T.Bach, “Brâncu¿i fotograf”. La p. 313, Bach
comenteazå: “Fotografia i-a dåruit Noului nåscut sobra
claritate a unui joc între linie, plan ¿i luminå, atribuindu-i
totodatå aura imaginii arhetipale a na¿terii din ape.”

În Carnetul Le portrait? din 2002, Ph. 266 este
catalogat la p. 85, cu nr.54, ca Le Nouveau-Né II, acier
inoxydable(1927), v. 1933-34. Se precizeazå cå este o
vedere de sus în jos a imaginii duble a Noului nåscut,
oglindit în discul polisat.

FÂNTÂNA LUI NARCISFÂNTÂNA LUI NARCISFÂNTÂNA LUI NARCISFÂNTÂNA LUI NARCISFÂNTÂNA LUI NARCIS
Ph. 321. Fântâna lui Narcis, 1910. Pliant MNAR,

nr.cat.1. Expunere în Rotondå.
În Albumul din 1977, Ph. 321 este reproduså în pl.

58 cu titlul La fontaine de Narcisse, vers 1909 ¿i
comentatå la p.121. Fotografia a fost fåcutå “vers
1922-23”. Se aratå cå în imagine se vede ghipsul original
al pår¡ii de sus a Fântânii lui Narcis, proiect pentru un
monument funerar nerealizat. În prim plan ebo¿e din ghips
de capete. Fotografia a fost publicatå în “This Quarter” în
1925 ¿i în “Cahiers d’Art” în 1955 A fost reproduså ¿i de
Carola Giedion-Welcker în 1958.

MÅIASTRAMÅIASTRAMÅIASTRAMÅIASTRAMÅIASTRA
Ph. 463. Måiastra, 1915-1918. Pliant MNAR, nr.cat.

4. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 463 este reproduså în pl.
85 ca Maiastra, 1915-18. Comentariul de la p. 123 aratå
cå în imagine se vede spårtura suferitå de lucrare între
1917 ¿i 1919.

În Carnetul L’Oiseau dans l’espace din 2001, Ph.
463 este reproduså la p. 100 ¿i catalogatå la nr.98 cu titlul
Maiastra, marbre blanc (1915-1918). Fotografia este
datatå “înainte de 27 ianuarie 1919”, când a fost expediatå
într-o scrisoare lui John Quinn.

În Catalogul expozi¡iei din Vene¡ia, Ph. 463 este
reproduså în pl. 8, p. 46 ¿i catalogatå la nr.4, p. 149.
Informa¡iile sunt identice cu cele din Carnetul din 2001.
Fotografia a fost expuså în Sala I.

Ph. 3. Vedere din atelier cu Måiastra, 1917. Pliant
MNAR, nr. cat. 7. Reproducere în pliant ¿i pe ilustratå.
Expunere în hol, în dreptul intrårii în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph.3 este reproduså în pl. 11,
ca Vue d’atelier avec Maiastra, vers 1917. La p.118 se
comenteazå pozi¡ia centralå ocupatå în imagine de
Måiastra din marmurå albå (1915-18) precum ¿i
importan¡a acordatå de Brâncu¿i soclurilor din lemn.
Måiastra este plasatå pe un asamblaj din forme compozite,
marcate cu creta. Douå din elementele acestui postament
vor fi folosite ulterior în Proiectul de arhitecturå (1918).

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 3 apare la
p. 159, având ca titlu A bronze Princess X, Prometheus,an
Endless Column and Maiastra in the studio, c.1917. Sunt
enumerate toate lucrårile care se våd în imagine, în spe-
cial pentru a accentua apari¡ia primei Colonete cu douå
module.

În Carnetul La Colonne sans fin (1998), Ph.3 este
reproduså la p.19 ¿i catalogatå ca nr.6 la p. 40, cu titlul
Vue d’atelier:petite Colonne, Maiastra, v. 1918.

În Carnetul Princesse X (1999), Ph. 3  este catalogatå
ca nr. 2, la p.56, cu titlul Vue d’atelier: Princesse X
(1915-1916), Petite Colonne (1917-1918), La Muse
endormie II (1917-1918), Maiastra (1915-1918). Datarea
fotografiei este “v.1918”.

În Carnetul L’Oiseau dans l’espace (2001), Ph. 3
este reproduså la p.73 ¿i catalogatå la p. 74, ca nr.1, cu
acela¿i titlu ca în Carnetul La Princesse. Se precizeazå
doar Maiastra, marbre (1915-1918). Datarea este  “av. Le
27 decembre 1917?” Se presupune cå o copie a fotografiei
i-a fost trimiså lui John Quinn la 27 dec. 1917, cu
men¡iunea cå lucrarea nu e încå gata. Marmura s-a spart în
timpul bombardamentului Parisului din 1918, a fost lipitå
¿i apoi scurtatå de Brâncu¿i. Se aflå acum la Philadelphia.

PASÅREA ÎN SPAºIUPASÅREA ÎN SPAºIUPASÅREA ÎN SPAºIUPASÅREA ÎN SPAºIUPASÅREA ÎN SPAºIU

Ph. 483. Pasåre în spa¡iu, 1930. Pliant MNAR
nr.cat.33. Expunere în Rotondå. (Subiect diferit, cf.
ultimelor cercetåri)

În Albumul din 1977, Ph.483 este reproduså în pl.87
ca L’Oiseau dans l’espace, 1930? În comentariul de la p.
123 se aratå cå fotografia a fost fåcutå pe la 1933.
Sculptura este presupuså a fi cea de marmurå albå din
1930, din colec¡ia Rumsey. La dreapta imaginii  se zåre¿te
Brâncu¿i ¡inând de draperia din fundal.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 483 este
reproduså la p. 315 ca A white marble Bird in Space ¿i la
p. 332 ca Bird in Space, c. 1928-30. La p. 314, F.T. Bach
comenteazå fotografia ¿i semnaleazå lada grosolanå din
prim-planul imaginii, deasupra cåreia Pasårea pare så
leviteze. Fotografia a figurat în expozi¡ie, cu nr.164.

În Carnetul L’Oiseau dans l’espace din 2001, Ph.
483 este catalogatå la nr.143, p. 109 ca L’Oiseau dans
l’espace, marbre blanc. Datarea lucrårii fotografiate
diferå de cele propuse înainte. Se men¡ioneazå 1931-1936,
data Påsårii de marmurå albå comandatå pentru Indore.
Data fotografierii este ¿i ea alta – “v. 1936” .

Ph. 506. Pasåre în spa¡iu, 1931-36. Pliant MNAR,
nr.cat. 39. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph.506 este reproduså în pl.86
ca L’Oiseau dans l’espace, 1931-33. În comentariul de la
p. 123 se aratå cå fotografia a fost fåcutå pe la 1933 ¿i
reprezintå Pasårea din marmurå neagrå vândutå
maharajahului de Indore în 1936. Jocul de umbrå ¿i luminå
diferå la fotografiile celor douå Påsåri, marmura albå,
diafanå, având ca fundal o draperie neagrå, în timp ce
marmura neagrå mai slab luminatå este plasatå pe un fun-
dal deschis.

În Carnetul L’Oiseau dans l’espace din 2002,  Ph.
206 este catalogatå la nr.139, p. 108, ca L’Oiseau dans
l’espace, marbre noir (1931-1936). Data fotografiei este
“v.1936”. Se precizeazå cå doar planul  oblic al ciocului
Påsårii este transformat într-un halo de luminå, în timp ce
corpul  este cufundat în umbrå.

În Catalogul Expozi¡iei de la Vene¡ia din 2005, Ph.
506 este reproduså în pl.41, p.86 ¿i catalogatå la nr.44,
p.157, ca L’Ucello nello spazio, marmo nero (1931-1936),
cu data “octombrie?” Se aratå cå Pasårea din marmurå
neagrå fusese comandatå de maharajahul de Indore ¿i a
fost fotografiatå înainte de expediere în atelierul al
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patrulea din Impasse Ronsin 11, închiriat de artist la 1
octombrie 1936. Fotografia face parte dintr-o serie de
patru, în care marmura neagrå plasatå pe un soclu circular
din gips se sprijinå de peretele alb al atelierului.

Ph.31. Vedere din atelier cu Pasårea de marmurå,
1922-23. Pliant MNAR, nr. cat. 18. Reproducere în pli-
ant. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 31 este reproduså în pl. 28,
ca Vue d’atelier, L’Oiseau dans l’espace, vers  1923. Co-
mentariul de la p.119 precizeazå faptul cå Pasårea din
marmurå albå, vândutå lui John Quinn în decembrie 1923,
pare un element translucid care iradiazå luminå,
ridicându-se deasupra unui maldår de ebo¿e ¿i materiale.

În Carnetul Le Baiser din 1999, Ph. 31 este catalogatå
la nr.39, p. 80, ca Vue d’atelier: Colonne du Baiser
(1916-1917), L’Oiseau dans l’espace, (1923). Data
fotografiei – “av. déc. 1923”

În Carnetul  L’Oiseau dans l’espace din 2001, Ph.31
este reproduså la p.77 ¿i catalogatå la nr. 14 ca Vue
d’atelier: Colonne du Baiser (1916-1917), L’Oiseau dans
l’espace, marbre blanc (1923). Se argumenteazå datarea
fotografiei  “av.  déc. 1923”, întrucât aceastå primå Pasåre
în spa¡iu a fost achizi¡ionatå de John Quinn în decembrie
1923.

În Catalogul Expozi¡iei de la Tate ¿i Guggenheim
din 2004, Ph. 31 este reproduså la p.6, cu titlul Studio
view with marble bird, c. 1922-23". Fotografia a fåcut
parte dintre exponate.

Ph. 33. Vedere din atelier cu Pasåre în spa¡iu, 1923.
Pliant MNAR, nr.cat. 33. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 33 este reproduså în pl.29
ca Vue d’atelier, L’Oiseau dans l’espace, vers 1923. Co-
mentariul de la p. 119 precizeazå cå un  detaliu din
fotografie a fost reprodus în catalogul Brummer din 1926.
Pasårea este fotografiatå noaptea, la luminå artificialå.
Silueta ei albå ¿i strålucitoare este repetatå asimetric de
cåtre douå umbre pe zid.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 33 apare
la p. 202 ca Bird in Space in the studio, 1923.

În volumul  L’Atelier… din 1997, Ph.33 este
reproduså la p.34, cu legenda Vue d’atelier, L’Oiseau dans
l’espace, Le Baiser (en cours).Se precizeazå adresa
atelierului –8, impasse Ronsin – ¿i data fotografierii –
decembrie 1923.

În Carnetul Le Baiser din 1999, Ph. 33 este catalogatå
la nr.40, p. 80, ca Vue d’atelier: Le Baiser (1923-1925, en
cours), L’Oiseau dans l’espace (1923). Datarea propuså:
înainte de decembrie 1923.

 În Carnetul  L’Oiseau dans l’espace din 2001, Ph.33
este catalogatå la nr. 16 cu titlul Vue de nuit de l’atelier:
Le Baiser (1923-1925, en cours), L’Oiseau dans l’espace,
marbre blanc (1923). Datarea este aceea¿i ca mai sus.

PEªTELEPEªTELEPEªTELEPEªTELEPEªTELE

Ph. 435. Pe¿tele în atelier, 1924-26. Pliant MNAR,
nr. cat.27. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph.435 este reproduså în pl.79,
cu titlul Le Poisson dans l’atelier, après 1926. La p.123
se aratå cå artistul a creat special pentru  Pe¿tele din bronz
polisat (1924-26) un suport menit så-i dubleze reflectarea,
mai întâi din oglindå, apoi din o¡el.

Ph. 108. Vedere din atelier cu Pe¿tele, 1930-33. Pli-
ant MNAR, nr. cat.35. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 108 este reproduså în pl.
50, cu titlul Vue d’atelier, Le poisson et trois Colonnes
sans fin, après 1930. Comentariul de la p. 121 descrie
imaginea: în prim-plan, pe o maså din doi tamburi, Pe¿tele
din marmurå cu vine (1930, MOMA). În planul doi, pe
dreapta, grupul celor trei Coloane fårå sfâr¿it din lemn,
care se påstreazå în Atelier. În fundal o Pasåre din bronz
polisat (1927?). Grupul Coloanelor ¿i Pe¿tele vor fi
subiectul mai multor fotografii.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 108 este
reproduså la p.316 ca Fish in the studio,c. 1930.

În volumul L’Atelier…din 1997,  Ph. 108 este
reproduså la p. 44, ca Vue d’atelier: Le Poisson, Colonnes
sans fin, 11 Impasse Ronsin. Data este “ap. 1930”.

În Carnetul La Colonne… din 1998, Ph.108 este
catalogatå la nr 52, p.58, ca Vue d’atelier: Le Poisson, Les
Colonnes sans fin I à III ¿i datatå tot “ap. 1930”.

În Carnetul L’Oiseau dans l’espace din 2001, Ph.
108 este reproduså la p. 89 ¿i catalogatå la nr. 58, ca : Vue
d’atelier: Le Nouveau-Ne (av. 1923), L’Oiseau dans
l’espace, bronze poli (1928), Le Poisson (1930), Colonnes
sans fin I à III (1925, 1926, av. 1928?). Datarea fotografiei
este aceea¿i ca mai sus.

Ph.118. Vedere din atelier cu Pe¿tele, 1930-33.
Pliant MNAR, nr.cat. 36. Expunere în hol.
În Albumul din 1977, Ph. 118 este reproduså în pl.

51 ca Vue d’atelier, Le poisson et trois Colonnes sans fin,
après 1930. Comentariul de la p. 121 precizeazå cå în

imagine se vede col¡ul din dreapta atelierului. Pe¿tele,
care este fotografiat de obicei din trei sferturi sau
dinspre partea sa mai latå,   aici este de nerecunoscut.
Redus la profilul unei lame, pare cå poate så se înal¡e
de pe soclu ca så despice spa¡iul.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 118 este
reproduså la p. 250 ca Fish in the studio,c.1930-33.
Ann Temkin comenteazå imaginea Pe¿telui, våzutå ca
o formå verticalå asemånåtoare Påsårii în spa¡iu.

În Catalogul Expozi¡iei din Vene¡ia, din 2005,
Ph. 118 este reproduså în pl. 52, p. 98  ¿i catalogatå la
nr. 62, p. 158, ca Scena d’atelier: Colonna senza fine I
e II (1925 circa e 1926), Il Pesce (1930), L’Ucellino
(1928). Fotografia este datatå “1933 circa”. Informa¡iile
diferå de cele precedente, pe baza cercetårilor mai noi.

COLOANA FÅRÅ SFÂRªITCOLOANA FÅRÅ SFÂRªITCOLOANA FÅRÅ SFÂRªITCOLOANA FÅRÅ SFÂRªITCOLOANA FÅRÅ SFÂRªIT

Ph. 58. Vedere din atelier cu Coloana fårå
sfâr¿it,1925. Pliant MNAR, nr.cat.28. Expunere în
Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 58 este reproduså în
pl.43, ca Vue d’atelier, Colonnes sans fin, début 1925.
La p.120 se aratå cå în aceastå imagine de ansamblu,
spa¡iul atelierului este marcat de siluetele Coloanei
Sårutului ¿i a douå Coloane fårå sfâr¿it. Din  multitu-
dinea de lucråri, ebo¿e ¿i socluri în dezordine aparentå,
ies în eviden¡å bronzul polisat al Drei Pogany II, våzutå
din trei sferturi ¿i Pasårea de marmurå albå, înecatå de
lumina zilei.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 58 apare
la p. 32 ca View of the studio, 1925 ¿i la p. 348 ca View
of the studio, Endless Columns, Mademoiselle Pogany
(II), cu aceea¿i datå, lucrare expuså cu nr. cat.182.

În Carnetul La Colonne… din 1998, Ph. 58 este
reproduså la p. 7 ¿i catalogatå la p.44, nr.27 ca Vue
d’ensemble de l’atelier: La Colonne sans fin (détruite
ultérieurement )et la Colonne sans fin I. Data fotografiei
este 1925.

În Catalogul Expozi¡iei de la Tate Modern ¿i
Guggenheim Museum din 2004, Ph. 58 este reproduså
la p. 128 ca Studio view with Endless Columns and
Mlle Pogany, 1925. Fotografia a figurat ca exponat.

Ph.61. Vedere din atelier cu Coloana fårå
sfâr¿it,1925. Pliant MNAR, nr.cat.29. Expunere în
Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 61 este reproduså în
pl.44, ca Vue d’atelier, Colonnes sans fin, début 1925.
La p.120 se aratå cå în aceastå imagine de noapte a
atelierului se remarcå siluetele Coloanei Sårutului ¿i a
douå Coloane fårå sfâr¿it. Din  multitudinea de lucråri,
ebo¿e ¿i socluri în dezordine aparentå, ies în eviden¡å
bronzurile polisate:  Dra Pogany II, våzutå din profil,
Noul nåscut (1920) ¿i Pasårea , a cårei umbrå e
proiectatå pe perete.

În volumul L’Atelier… din 1997, Ph. 61 este
reproduså la p.55 ca Vue d’ensemble de l’atelier:
Colonnes sans fin, 8 impasse Ronsin, ap. 1925?

În Carnetul La Colonne… din 1998, Ph. 61 este
reproduså la p. 7 ¿i catalogatå la p.44, nr.30 ca Vue de
nuit de l’ensemble de l’atelier: La Colonne sans fin
(détruite ultérieurement) et la Colonne sans fin I. Data
fotografiei este 1925.

În Catalogul Expozi¡iei de la Vene¡ia din 2005,
Ph.61 este reproduså în pl. 32   ¿i catalogatå la p. 155,
nr.37 ca Scena notturna d’atelier: Mlle Pogany II
(1920), Colonna senza fine (distrutta), Colonna senza
fine I (1925 circa), L’Ucello nello spazio, bronzo polito
(1924), Il Neonato II (ante 1923). Data e tot 1925. Se
scoate în eviden¡å faptul cå lucrårile din bronz polisat
formeazå un triunghi luminos.

REGELE REGILORREGELE REGILORREGELE REGILORREGELE REGILORREGELE REGILOR

Ph. 140. Vedere din atelier. Coco¿ii  ¿i Regele
regilor,1930-45. Pliant MNAR, nr.cat. 37. Reproducere
în pliant. Expunere în hol.

În Albumul din 1977, Ph. 140 este reproduså în
pl.56, ca Vue d’atelier, les Coqs, le Roi des rois, vers
1945-46. Comentariul de la p. 121 men¡ioneazå cå
Regele regilor, lucrare din lemn, fåcutå pe la 1930, se
aflå acum la Guggenheim Museum. În fotografie este
plasatå sub geamlâc ¿i iluminatå artificial.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 140 este
reproduså la p. 28 ca View of the studio, 1945-46, ¿i la
p.274, ca King of Kings in the studio, c. 1945.

În volumul L’Atelier… din 1997, Ph. 140 este
reproduså la p. 49 ca Vue d’atelier, Grands Coqs, le
Roi des rois. Se men¡ioneazå adresa atelierului – 11
impasse Ronsin - ¿i data fotografierei – “v. 1945-46”.

În volumul Le Baiser din 1999, Ph.140 este
catalogatå ca nr. 80, la p. 87, cu titlul Vue d’atelier: Le
Baiser (déb. des années 40?), Graads Coqs I à IV, Le
Roi des rois (1938?). Data este tot 1945-46.

În Catalogul Expozi¡iei de la Tate Modern ¿i

Guggenheim Museum din 2004, Ph. 140 este reproduså la
p.70, ca Studio View with Cocks and King of Kings, c.
1945-46. Fotografia a figurat în expozi¡ie.

VEDERI DIN ATELIERVEDERI DIN ATELIERVEDERI DIN ATELIERVEDERI DIN ATELIERVEDERI DIN ATELIER

Ph. 8. Vedere din atelier, 1917. Pliant MNAR, nr.cat.6.
Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 8 este reproduså în pl.10, ca
Vue de l’atelier, 8 Impasse Ronsin, 1917. Comentariul de la
p. 117 aratå cå este una din primele vederi ale atelierului din
Impasse Ronsin, 8, în care Brâncu¿i tocmai se instalase. În
prim-plan, la stânga se vede o Muzå adormitå din alabastru,
ce va fi terminatå în 1918 ¿i va fi achizi¡ionatå de John
Quinn. În mijocul imaginii, Portretul Dnei L.R. din lemn,
lucrare neterminatå, ca ¿i componentele grupului mobil
“Copilul în lume” – Micu¡a fran¡uzoaicå, Cupa II, Coloana
(care va fi ulterior transformatå în socluri).

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 8 este
reproduså la p. 148 ca The studio, 1916-17.

În Carnetul La Colonne… din 1998, Ph. 8 este
catalogatå la nr. 4, p.38,  ca Vue d’atelier: La Colonne sans
fin, La Muse endormie II, L’Enfant au Monde, v. 1918. Se
men¡ioneazå prezen¡a în imagine a primei Coloane fårå
sfâr¿it, pe care o va achizi¡iona John Quinn în 1922 ¿i care
se aflå în prezent la MOMA.

Ph. 44. Vedere din atelier cu fotoliu ¿i frescå. Pliant
MNAR, nr. cat. 21. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 44 este reproduså în pl.35 pe
douå pagini, ca Vue d’atelier, 1923. În comentariul de la p.
119-120 se relevå jocul vizual stabilit între ovaluri – capul
lui Platon ¿i al Noului nåscut I, profilul rotunjit al profilurilor
de femeie (Schi¡å de frescå, 1923 ¿i Profil de femeie,  ulei,
cca 1923) ¿i Torsul de tânårå din onix, cca 1923. Ultima
lucrare î¿i pierde identitatea de “Tors”, prin formå ¿i pozi¡ia
culcatå.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 44 este re-
produså la p. 340 ca View of the Studio. Bench. Fresco, c.
1923. A figurat în expozi¡ie cu nr. cat. 174.

În volumul L’Atelier… din 1997, Ph. 44 este reproduså
la p. 25, fårå titlu.

Ph. 51. Vedere din atelier, 1924-25. Pliant MNAR, nr.
cat. 26. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 51 este reproduså în pl.38, ca
Vue d’atelier, La Sorcière, vers 1924-1925. Comentariul de
la p. 120 aratå cå fotografierea s-a axat pe un spa¡iu strâns, în
care lucrårile ¿i soclurile sunt strâns alåturate. În centrul unui
masiv de socluri se distinge Pe¿tele (bronz polisat, 1924), o
Muzå adormitå de marmurå, Timiditatea (piatrå, cca 1916-17)
¿i Vråjitoarea, våzutå din fa¡å.

În Catalogul Retrospectivei din 1995, Ph. 51 este re-
produså la p. 24 ca View of the studio ¿i la p.326 ca View of
the Studio. The Sorceress. Datarea în ambele cazuri este “c.
1924-25”.A figurat în expozi¡ie cu nr. cat. 157.

În Catalogul Expozi¡iei de la Tate Modern ¿i Gu-
ggenheim Museum din 2004, Ph. 51 este reproduså la p. 17,
ca Studio view with Sorceress, 1924-25. Se precizeazå cå
este vorba de atelierul din “8 impasse Ronsin” ¿i cå în imagi-
ne apar Pe¿tele din bronz, Socrate, Timiditatea ¿i Vråjitoarea.

Ph. 53. Vedere din atelier cu Cariatida-Pisicå, 1924-25.
Pliant MNAR, nr.cat. 24. Expunere în Rotondå.

În Albumul din 1977, Ph. 53 este reproduså în pl.40, ca
Vue d’atelier vers 1924-1925. Comentariul de la p. 120 aratå
cå imaginea atelierului este prezentatå aici în totalitate, inte-
grând elemente stråine operei: cå¡elu¿a albå Polaire, sculele
de pe maså, tocila, oala de ceramicå de pe o ebo¿å de cariatidå,
umbra unei scåri din afara geamlâcului. În centrul imaginii
se pot vedea Cariatida-pisicå (lemn,  cca 1916-24), un pro-
iect de Cariatidå ¿i Planta exoticå pe soclul ei.

În volumul L’Atelier… din 1997, Ph. 53 este reproduså
la p. 72, ca Vue d’atelier: Le Baiser, pilastre,v. 1919, 8 im-
passe Ronsin. Nu se då data fotografiei.

În Carnetul  Le Baiser din 1999, Ph. 53 este reproduså
la p. 83 ¿i catalogatå la nr. 49 din p. 82 ca Vue d’atelier:
Cariatide-chat (1916-1923?), La Timidite (1917), Cariatide
(1924-1948, en cours), Le Baiser, pilastre (v. 1919), Plante
exotique (1923-1924). Datarea fotografiei este “v. 1924-25”.

***

Din cele de mai sus, se vede cå informa¡iile legate de
fotografiile brâncu¿iene s-au îmbogå¡it cu timpul.

Cele 40 de fotografii aflate în prezent la MNAR au fost
toate reproduse ¿i comentate în Albumul Brancusi photo-
graphe din 1977, pe baza materialului din arhiva Brâncu¿i.

Cercetåri ulterioare au nuan¡at datele, astfel încât în
Carnetele Atelierului apårute între 1998 ¿i 2002, ca ¿i în
Catalogul Expozi¡iei de fotografii de la Vene¡ia din 2005
apar informa¡ii mai detaliate sau chiar diferite fa¡å de cele
consemnate în 1977.

Socotesc cå materialul prezentat aici poate fi de folos
în caz cå se are în vedere  publicarea  unui catalog cuprinzåtor
al fotografiilor brâncu¿iene din patrimoniul MNAR.
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DIORAMÅDIORAMÅDIORAMÅDIORAMÅDIORAMÅ

Privi¡i, vå rog, cu¿ca asta de sticlå:
cuvintele-mpåiate din ea sunt trecutul,
prezentul sau viitorul copacului, râului, ierbii;
citi¡i legenda,
explica¡ia
sau cum i-o mai fi zicând!
Spune acolo cå fiin¡a gândului nostru
e dintotdeauna mai micå decât nefiin¡a
trupului însu¿i.
Apropia¡i-vå lini¿ti¡i, fårå panicå,
otrava disimulatå-n lumina amurgului
ac¡ioneazå doar dinlåuntru,
în rest toate celelalte-s regie, text, singuråtate.

PRIMUL ARGUMENT AL LITANIILORPRIMUL ARGUMENT AL LITANIILORPRIMUL ARGUMENT AL LITANIILORPRIMUL ARGUMENT AL LITANIILORPRIMUL ARGUMENT AL LITANIILOR

Mi-a trimis mama vorbå printr-un vecin:
cå a tocmit muncitori så-i facå groapå ziditå,
deasupra cu placå de mozaic lustruit;
cå a comandat crucea ¿i, dacå am timp,
(¿tie cå sunt ocupat: så nu må supår!)
så scriu câteva cuvinte în memoria ei.
Ce så scriu, doamne, ce så scriu?
Sunt mai gol ca un anahoret în pustiu
iar cuvintele atât de pu¡in spun
¿i atât de târziu!
Ce så scriu? Cå îngerii
s-au întrupat dupå chipul ¿i asemånarea ei?
Cå a tråit un råzboi
dupå care nimic altceva n-a mai fost?
Cå, de¿i i-am spus de-atâtea ori c-o iubesc,
nu i-am spus niciodatå cum trebuie
¿i nici îndeajuns?
Cå grådina ¿i casa ¿i curtea cu iarbå
nu vor mai avea niciodatå
lumina aceea stråvezie
¿i blândå ¿i castå, ca o bisericå la înviere?
ªi mama iar mi-a trimis vorbå
så trimit odatå cuvintele alea de cruce.

Amurgul cuvintelor

LOC COMUNLOC COMUNLOC COMUNLOC COMUNLOC COMUN

…Sigur cå da, poezia e stare
nedefinitå, confuzå, fragment,
din matca de început a ideii.
Niciodatå întreg adevårul poetul nu-l vrea;
închipuie doar un univers paralel,
aflat cumva între cer ¿i påmânt.
De la cer împrumutå conven¡ia sacrå
a zidirii cu umbre;
de la påmânt
certitudinea cå umbra poate muri,
deci existå.

AUTOPORAUTOPORAUTOPORAUTOPORAUTOPORTRET ÎN OGLINDÅTRET ÎN OGLINDÅTRET ÎN OGLINDÅTRET ÎN OGLINDÅTRET ÎN OGLINDÅ

Aici ar fi trebuit så fac o sintezå
a tot ce înseamnå pentru mine poem1

LITANIE 1LITANIE 1LITANIE 1LITANIE 1LITANIE 1

Singura avere e frica mea ¿i singuråtatea mea.
Mascå primitivå a zeilor, sunt doar regele

nebun al ninsorii.
Cuvintele ca ni¿te monede vechi

aruncate-n fântânå...

SECVENºÅ 2SECVENºÅ 2SECVENºÅ 2SECVENºÅ 2SECVENºÅ 2

Actorul acela din dreapta, da, cel stingher,
cel neîntrecut îndeajuns,
pune-¡i pe cap coroana de spini,
apaså mai tare, fii natural!
Secven¡a asta o så dureze milenii.
Vei fi un erou exempar, sinonim cu iubirea,
cu jertfa, cu nemårginita trufie.
Înva¡å textul, nu adåuga nimic de la tine.
Eu scriu scenariul,
eu stabilesc prim-planul, conflictul, starea-de-fiin¡å.
Tu e¿ti doar cascadorul, dublura care se bate cu
mon¿tii,
cel råstignit între crucile de carton ale lotrilor.
Repetå bine scena finalå:
 - „deus ex machina!” parcå se spune,
în care po¡i så må-njuri, så må renegi,
så ai îndoieli, så implori infinirea
ce se va închide asuprå-¡i ca o copertå de carte.
Pregåte¿te-te, deci!
dinspre mun¡i, coboarå flåmând,
urlând ca o fiarå, amurgul cuvinteloramurgul cuvinteloramurgul cuvinteloramurgul cuvinteloramurgul cuvintelor.....

DE REºINUT CA IDEE PENTRU
DISCURSUL DE LANSARE A CÅRºIIDISCURSUL DE LANSARE A CÅRºIIDISCURSUL DE LANSARE A CÅRºIIDISCURSUL DE LANSARE A CÅRºIIDISCURSUL DE LANSARE A CÅRºII

Îmi place så cred cå la na¿terea
fiecårui om i se dåruie un sac de cuvinte
cårora le este ståpân sau sclav,
pe care le alintå, le biciuie, le combinå
în stupiditå¡i ori sintagme strålucitoare.
Cei care le scriu pe hârtie se numesc poe¡i,
ceilal¡i… (aici trebuie gåsitå o metaforå,
ceva deosebit care salveazå textul de la banalitate;
de adåugat un dicton, douå, neapårat în ebraicå,
apoi aminti¡i Rilke, Heidegger, chiar Nichita,
Evanghelia dupå Ioan, plus câteva defini¡ii
învå¡ate mecanic
dintr-un dic¡ionar de esteticå;
de aruncat dezinvolt, sunt la modå;
hermeneuticå, postmodernism,
transsubstan¡ierea cuvintelor;
prind bine, fac impresie, sunå auctorial).
Pentru mine, o carte de versuri (ochii pleca¡i,
timiditate, sfialå,
degete care se fråmântå tensionate,
voce pu¡in rågu¿itå, cenu¿å pe cap;
chiar câteva intimitå¡i
care vor demonstra cå e¿ti un introvertit,
dar ¿i cå desfrâul ¿i asceza
î¡i sunt la fel de familiare)
se aseamånå unui roman.
 Cu dialoguri,
cu intrigå, cu ac¡iune credibilå,
în care poetul este erou, personaj principal.
(Sårman impostor, violator de cuvinte).

ADDENDAADDENDAADDENDAADDENDAADDENDA

Pânå ¿i cuvântul stå sub semnul cuvântului!
Homo faber, homo sapiens sapiens,
homo discursiv, geamba¿ul de vorbe,
cuvinte feti¿, cuvinte tabu, cuvinte veto.
Înainte ¿i dupå – nimic.
Târzie încercare spre dumnezeire!…
Cartea se deschide mereu cu ultimul vers,
nu e numerotatå, nu are cuprins,
lipse¿te autorul ¿i pre¡ul,
anul de apari¡ie, dedica¡ia de rigare.
Pe copertå se låfåie doar editorul
mul¡umit de epuizarea tirajului.
Poetul? Un titi local
care vinde iluzii învelite în ¡iplå.

Ion CEPOI

1 a¿ putea så scriu cå o carte
nu sfâr¿e¿te cu ultimul vers;
de-altminteri omul nu sfâr¿e¿te niciodatå, nimic,
nici måcar via¡a care se continuå-n moarte.
Cartea cu atât mai pu¡in,
Ea trebuind så råmânå promisiune eternå.
(de-aceea poetul – ca un alt harpagon –
adunå cuvinte, sintagme, metafore rare,
cheltuind cu zgârcenie, dând cu dobândå iluzii,
ce e mai bun påstrând pentru via¡a de-apoi)

(mai bine cum pot så må dezvålui ca fiin¡å
decât în oglindå vremelnicia privindu-mi?
Må uit, mâna dreaptå e stânga acum,
chiar inima sângereazå
în partea opuså a firii...
Asta înseamnå cå sufletul însu¿i
î¿i modificå forma,
cå råul e bine, iar cumpåtarea desfrâu,
cå pacea-i furtunå ¿i negrul e alb?
Cum pot, a¿adar, esen¡a lumii s-o aflu
eu însumi fiind doi ¿i niciunul întreg,
påcat izvodind ¿i când rugåciune înal¡?)
De-aceea zic: - Få, cumva, doamne,
råstoarnå ¡â¡ânile lumii, då legi, porunce¿te
ca toate cuvintele ce-n mine-nfrunzesc
Så fie sfin¡ite ¿i-n numele meu.
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O lege a sculpturii statuare este så permitå rotirea privitorului
jur-împrejurul operei ¿i ea så reziste, ca imagine, tuturor unghiurilor de
vedere posibile. Pe trei sute optzeci de grade circumferin¡å, luând drept
centru, centrul statuii, ¿i mårind mereu sau mic¿orând razele, dupå voie,
pozi¡ia privitorului obligå monumentul sa-i reveleze tot alte ¿i alte aspecte.
Siluetele statuii, la rotire, se nasc unele din altele. Proiectarea lor pe fundalul
ora¿ului sau al parcurilor, dacå distan¡a dintre operå ¿i privitor e mare ¿i
soclul statuilor mai scund, ori pe fond de cer, dacå soclul e înalt ¿i privitorul
mai aproape, prilejuie¿te retinei desfåtåri, când siluetele
sunt expresive, mobile, armonioase ¿i lesne citibile, sau
cazne, când sunt indescifrabile, grote¿ti ori pur ¿i simplu
inexpresive, plate ¿i mute. Avem în capitala binecu-
vântatei noastre ¡åri, instalate în tot cursul veacului din
urmå, ¿i doar din cuprinsul lui, statui multe, dintre care,
cu câteva, ne mândrim.

Într-un articol închinat sculptorilor lui Eminescu,
publicat cu acest titlu (“Eminescu ¿i sculptorii lui”) în
numårul comemorativ al Luceafårului (nr. 12, 6 iunie,
1964), treceam în revistå efigiile marelui poet care ar
putea så-l reprezinte, ca ¿i pe unele din cele, apreciabile
ca sculpturå, de care n-avem înså sentimentul cå au
cuprins pe de-a-ntregul imaginea genialului creator de
univers liric al literaturii române. Omiteam din
enumerare, cu bunå ¿tiin¡å, opera sculptorului
Constantin Baraschi, cunoscutå nouå din vremea când
se lucra în lut, în atelierele Fondului Plastic pe ¿oseaua
Kiseleff, ¿i o omiteam pentru douå motive: mai întâi pentru cå articolul trata
doar despre sculptorii ce l-au înfå¡i¿at pe Eminescu, ¿i Baraschi numai pe
Eminescu nu se poate spune cå l-a întruchipat în aceastå operå, ¿i, în al
doilea rând, pentru cå socoteam mai caritabil så-mi exprim, prin ab¡inerea
de la orice comentariu, aceastå pårere, ignorarea unei opere premiate la un
concurs, când e în¿iruitå lista tuturor celor care, participanå¡i sau nu la
competi¡ie, ¿i-au încercat talentul în acest subiect, fiind prin ea înså¿i o
luare de pozi¡ie. Autorul sculpturii din Ci¿migiu, de curând patinatå în bronz,
în dublul exemplar al machetei, (puse acolo doar pentru a i se decide
amplasamentul cel mai bun ¿i nu chiar ca så se cearå ¿i pårerea publicului,
care ¿i-o då totu¿i, cum s-a våzut, ¿i pro ¿i contra, cu promptitudine), este
un artist obi¿nuit cu succesele ¿i nu concepe, de aceea, cå ar putea avea
vreodatå un insucces. Tåcerea elocventå a unui critic care vrea så-l ignore
i se pare o nevinovatå scåpare din vedere. Iar formularea expreså a
dezaprobårii operei sale din partea unor critici, cu autoritatea pe care le-o
då, fie experien¡a îndelungatå în materie - vorbesc de academicianul
Oprescu, fie strålucita lor forma¡ie culturalå, våditå de timpuriu ¿i egalatå
de un nedezmin¡it gust - vorbesc de colegul meu mai tânår Dan Haulica -
sculptorului Baraschi i se infati¿eazå ca fiind rezultatul unei mafii, orga-
nizate de ni¿te ipotetici vråjma¿i ori concuren¡i. Dar încå din epoca
repetatelor consultåri, ani în ¿ir, ale juriului de concurs, mi-aduc aminte de
dezaprobarea probei prezentate de Baraschi din partea unor critici de mare
gust ¿i de o suprafa¡å socialå ¿i culturalå egalå cu a acelora pe care aståzi
dorul de a vedea odatå realizat un monument Eminescu, fie el cum o fi, îi
mânå så ne îndemne  a-i da drept de cetate în Bucure¿ti, acestuia, prezent
în parcul pomenit ¿i în perspectivå a fi permanentizat (Doamne fere¿te!)
acolo, în material peren. Eminescu si-a ridicat singur monumentul, mai
tare decât bronzul ¿i marmura, vorba lui Shakespeare ¿i a lui Hora¡iu, în
inimile noastre recunoscåtoare. Magia versului såu îi multiplicå efigia
statuarå din frânturi melodice, din sonoritå¡i si cezuri expresive, din dulcea¡a
sunetelor ¿i dureroasa fericire a tåcerii pline de încântare ce urmeazå
repetårii lor, pe toate gurile din care graiul românesc l-a fåcut ecou ¿i vehicul.

Eminescu are monument în noi. Ipostazierea în afara noastrå, în
spa¡iul obiectiv al unui monument cu trei dimensiuni, nu ne laså indiferen¡i.
O imagine cu care privirile noastre, izbindu-se, så trebuiascå a se confrunta,
våzând dacå e vorba de o fericitå sau nefericitå împerechere de imagini
(cea låuntricå fiind, în cazul de fa¡å, anulatå de prezen¡a stânjenitoare a
masivei ei sosii, care i se substituie fårå a o lua în seamå), este, oricum,
un fel de a ne obliga så luåm în considerare ca pe o efigie acceptatå unanim
(când nu e!), statuia ridicatå în Capitala României întâiului ei mare poet.

Am încercat, ¿i eu, reputat “om fårå inimå”, så må molipsese de milå
terapeutic, ca så-mi depå¿esc “subiectiva” aversiune fa¡å de orice
platitudine, så accept ¿i eu epidemia conformismului tolerant: så-mi spun
cå mai bine så primim a vedea de azi înainte, noi ¿i fiii, ¿i nepo¡ii, un
Eminescu “oricum”, decât så nu-l vedem deloc! Så accept, adicå, ideea cå,
de vreme ce tot s-au cheltuit atâ¡ia bani ¿i statuia nu e chiar grotescå, ci
doar inexpresivå, doar neasemånåtoare ¿i doar conven¡ional platå, fiind
modelatå doar inadecvat subiectului ¿i epocii ¿i nu lipsitå cu totul de anume
locvacitate de tipul conversa¡iei de salon, de o anume dorin¡å me¿-
te¿ugåreascå a întorsåturii caligrafice de mânå, poate ar fi totu¿i mai
cuminte så ne obi¿nuim cu ideea cå ea e un råu de neînlåturat, ¿i så fim, cu
ocazia asta, pe deasupra ¿i caritabili, evitându-i unui råsfå¡at al succeselor
(ieftine, ¿i scump plåtite de noi) durerea insuportabilå a unui insucces
(pentru care a fost totu¿i întotdeauna îndeajuns recompensat materialice¿te,
chiar ¿i pânå la stadiul la care i s-a dus comanda!).

Så închidem noi ochii asupra urâciunii inexpresivului pe care ni-l
serve¿te, ca så nu-l lezåm: e doar atât de susceptibil! Genus, cum se zice,
irritabile! Am încercat. Îmi pare råu: nu pot. S-au cheltuit bani? Så facem un
plebiscit: cine n-ar da câte un leu ca så nu fie obligat så vadå mereu în fa¡a
ochilor o întrupare a dulceag-conven¡ionalului?

Ce-am dovedi, fåcând din imaginea oficialå a lui Eminescu un loc
comun, un cli¿eu verbal inexpresiv? Recuno¿tin¡a ¡årii fa¡å de poetul care
ne-a salvat literatura de cli¿ee verbale, de locurile comne ale tropilor

inexpresivi, de truisme?! Cåci, în fond, ce este statuia lui Baraschi decât
o dovadå imenså de incapacitate de a pricepe poezia genialului ultragiat?
Existå melaforå ¿i în plasticå, existå putin¡a de a sugera prin linie ¿i volum,
prin schema statuii ¿i prin masa ei, prin silueta care-i hotarnice¿te corpul
material ¿i prin suprafa¡a care-i modeleazå materia. Sunt mijloacele
expresive, de care s-a folosit sculptorul aici, echivalentul metaforei pline
de valen¡e poetice, de capacitate de sugestie, cu care ne-a deprins
Eminescu? Så ne rotim în jurul acestui “pensieroso per gli poveri”, cum ar

putea så ne-o azvârle un florentin în trecere prin
Bucure¿ti, ¿i cum binea au semnalat mai mul¡i critici
cå pare. Låsåm la o parte  asemånarea schemei statuii
cu schema lui Lorenzo de Medici: e drept cå sunt pu¡ine
posibilitå¡ile de varia¡ie în atitudine. ªi, la urma urmei,
nici n-ar conta de unde a pornit sculptorul. Så fi pornit
de la scribul egiptean ori de la Victor Hugo al lui Rodin,
conteazå unde a ajuns. Statuia dezvåluie, din fiecare
punct cardinal, altå organizare spa¡ialå. Din fa¡å, unei
calme, masive siluetåri a trunchiului, baza capului
înscriindu-se sub linia umerilor, de la distan¡å, i se a-
dauga o ritmicå destul de agitatå a membrelor, cele
inferioare încruci¿ate sub genunchi, cele superioare
rotite helicoidal, dreapta venind de la cot, dinspre
genunchiul drept  pe care se sprijinå, pânå sub pometul
obrazului, în atitudinea pe care orice actor prost o ia
când vrea så demonstreze cå personajul pe care-l joacå
“se cugetå”, iar stânga, facând teatral acoladå, întregind

silueta trunchiului prin tensiunea unui arc, proptit pe celålalt ¿old ca o toartå,
cu spa¡iu mull între bra¡ ¿i corp, prin care se vede cerul ¿i tufi¿ul din spate.
Din profil-stânga, imaginea, recurbatå înainte, î¿i reveleazå poliaxialitatea
¿i mai abitir, ritmurile membrelor colaborând la o agita¡ie ce contrazice
calmul voit al fizionomiei, impenetrabile ca a statuilor grece¿ti clasice, dar
nu din preferin¡e eleate.

În vreme ce profilul drept demonstreazå voin¡a autorului de a accentua
masa statuii, prin adaosul opac al unei draperii ce face sub bra¡ul personajului
cute, sporite caligrafic pe toatå suprafa¡a verticalå a pelerinei, într-un ritm
de cre¿tere, manierist scontat; în vreme ce, din spate, aceea¿i accentuare
a masei merge pânå la a produce impresia unei sfericitå¡i a corpului înfå¿urat
în pelerinå, cåruia volumul capului, råmas în partea cealaltå, nu-i mai
subliniazå caracterul uman, din stânga ¿i din fa¡å, siluetele arata o stilizare
prevalentå pe goluri, în detrimentul plinurilor. Este, redus la arhitecturå, ca
un castel masiv, fortificat, în douå puncte cardinale, unde zidul primeazå,
¿i deschiderile sunt, fie lipså (din spate), fie oarbe, desenate doar (din
dreapta), castel care, în celelalte douå laturi, s-ar constitui cu logii, foi¿oare
¿i peristil ca o vilå pompeianå ori ca o caså, pictural deschiså spre aerul ¿i
spa¡iul Canalelor cu soare, la Venetia. Douå legi diferite prezideazå
constru¡ia spa¡ialå ¿i fiecare din siluetele statuii vadesc un alt fel de a asculta
de vreuna

din aceste douå legi, a masivitå¡ii (spatele - masa primordialå, profilul
drept, reliefurile supraadåugate masei!) sau a alternan¡ei de plinuri cu goluri,
cu predominan¡a par¡ialå a celor din urmå (din fa¡å) sau totalå (din stânga).
Statuia este neverosimilå. Rotirea în jurul ei, surprinzåtoare. Fiecare din
cele patru siluete principale a mai fost, parcå, våzutå, nu e nimic nou; sunt
atitudini conven¡ionale, poze. Dar na¿terea succesivå, una din alta, a
acestor poze contradictorii între ele, e o prestidigita¡ie la care ochiul nu se
putea a¿tepta. Ira¡ionalitatea felului cum decurge o siluetå din alta e
monstruoaså. Din unghiuri, siluetele sunt ilizibile. A¿ da drept exemplu
unghiul spate-profil, stâng, unde capåtul de jos al pelerinei, înfå¿urând
genunchiul pânå la jumåtatea pulpei, în alt unghi de oblicitate decât piciorul,
då  impresia cå pe pietroiul cu falduri de fa¡å de maså al acestui nou “Erakles
epitrapezian” stå cu adevårat un ¿chiop, corp mutilat, invalid, sau creat
întreg la origine, de sculptor, ¿i spart, ca ¿i citata statuie anticå, de
avatarurile arheologice. Intrând în spa¡iul statuii, chiar stând pe genunchii
ei, nu vom putea citi pe chipul de perfect manechin împerucat, nici  o
expresie. Am våzut la Paris Muzeul Guimet, ¿i statuile lui de cearå låsau
aceea¿i penibilå impresie de cochilii nelocuite. Fardul unor dresuri de
cochetå care-¿i îngrije¿te tenul smål¡uindu-¿i-l pe sub pudrå ¿i
nepermi¡ându-¿i så surâdå ca så nu-i plezneaså, n-ar da un efect mai
dezastruos, de artificialitate, decât modelajul suprafe¡elor, linse pe alocuri,
incavate în falduri ¿i cârlion¡i de ¡iplå pe altele, pe care sculptorul îl
întrebuin¡eazå cu o virtuozitate, la nivelul modistelor încå acceptabilå. Ce
så primim? Cum så primim, dacå ne låsåm, chiar voit, din caritate, molipsi¡i
de conformismul tolerant, o påpu¿å de acest soi, în centrul unei capitale,
unde se fråmântå bazele culturii noastre? Cui prodest? (¿i cui îi stricå, dacå
îl primim pe energumenul hermafrodit, ce se då drept Eminescu la adåpostul
intangibilitå¡ii unei pelerine academiste de lut, nu se întreabå nimeni?)
Suntem un popor de mare dota¡ie artisticå, e ¿tiut. Am dovedit-o. Un nou
concurs, cu casarea celui vechi, fårå întoarcere, ¿i opera a¿teptatå se va
ivi. Nu ne putem permite så låsåm celor ce vin imaginea unui timp al nostru,
stricatå de calculul meschin al unor contabili care nu ¿tiu la ce capitol så
facå scåzåmântul unui rebut. Iar dacå imaginea unui asemenea Eminescu,
frate cu infamia lui Schmidt-Faur1, puså în fa¡a bibliotecii universitare, ce
poartå numele poetului, la Ia¿i, va trebui sa fie acceptatå, din slåbiciunea
noastrå, så nu ne mire cå ne vor râde urma¿ii.

ION FRUNZETTI

1. Din solidaritate cu ac¡iunea cultural-artisticå a de demult
råposatului artist concitadin Schmidt-Faur, nu împårtå¿im analiza
comparativå a regretatului critic de artå Ion Frunzetti. N.r.
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Monumentul Eminescu

Lini¿teLini¿teLini¿teLini¿teLini¿te
DrDrDrDrDragagagagagosososososttttte ¿i Tåcere ¿i Tåcere ¿i Tåcere ¿i Tåcere ¿i Tåcereeeee
TTTTTotototototul e Bucurul e Bucurul e Bucurul e Bucurul e Bucurie!…ie!…ie!…ie!…ie!…

*****

Cu ¡årâna pe umeriCu ¡årâna pe umeriCu ¡årâna pe umeriCu ¡årâna pe umeriCu ¡årâna pe umeri
ZbZbZbZbZbooooorrrrrul deul deul deul deul devvvvvininininineeeee
chiar Infchiar Infchiar Infchiar Infchiar Infinitinitinitinitinitul…ul…ul…ul…ul…

*****

AAAAAprprprprproaoaoaoaoape de prpe de prpe de prpe de prpe de prieieieieiettttteni, -eni, -eni, -eni, -eni, -
Dumnezeu,Dumnezeu,Dumnezeu,Dumnezeu,Dumnezeu,
departe de Hobi¡a!departe de Hobi¡a!departe de Hobi¡a!departe de Hobi¡a!departe de Hobi¡a!

*****

ÎndurÎndurÎndurÎndurÎndurerererereratatatatati,i,i,i,i,
din Vdin Vdin Vdin Vdin Vaaaaallllleeeeea Plângera Plângera Plângera Plângera Plângeriiiiiiiiii
sprsprsprsprspre Te Te Te Te T ininininine-nte-nte-nte-nte-ntrrrrrupåm Zbupåm Zbupåm Zbupåm Zbupåm Zbooooorrrrrul!ul!ul!ul!ul!

*****

AAAAAm dåltm dåltm dåltm dåltm dåltuituituituituit
SårSårSårSårSårutututututul ¿i Somnul ¿i Somnul ¿i Somnul ¿i Somnul ¿i Somnul,ul,ul,ul,ul,
PPPPPasårasårasårasårasåreeeeea Infa Infa Infa Infa Infinitå!…initå!…initå!…initå!…initå!…

*****

Coloanå,Coloanå,Coloanå,Coloanå,Coloanå,
Luminå,Luminå,Luminå,Luminå,Luminå,
CrCrCrCrCrepusepusepusepusepuscul!cul!cul!cul!cul!
Sårut,Sårut,Sårut,Sårut,Sårut,
TåcerTåcerTåcerTåcerTåcere,e,e,e,e,
Infinit!…Infinit!…Infinit!…Infinit!…Infinit!…

*****

AAAAAlunlunlunlunluneeeeecccccai pe nai pe nai pe nai pe nai pe nourourourourouriiiii
 c c c c ca dana dana dana dana dansul unsul unsul unsul unsul uneieieieiei
dalbei lebede.dalbei lebede.dalbei lebede.dalbei lebede.dalbei lebede.

*****

Zbor în vis, -Zbor în vis, -Zbor în vis, -Zbor în vis, -Zbor în vis, -
cu aripi diamantinecu aripi diamantinecu aripi diamantinecu aripi diamantinecu aripi diamantine
de rde rde rde rde rouå Touå Touå Touå Touå Te cupre cupre cupre cupre cuprind…ind…ind…ind…ind…

*****

ÎncerÎncerÎncerÎncerÎncercccccam så tam så tam så tam så tam så te re re re re reeeeeccccconononononssssstttttitititititui,ui,ui,ui,ui,
cccccontontontontonturându-Turându-Turându-Turându-Turându-Teeeee
în Zenit!în Zenit!în Zenit!în Zenit!în Zenit!

ZOIA ELENA DEJU

Brâncu¿ienBrâncu¿ienBrâncu¿ienBrâncu¿ienBrâncu¿ieneeeee
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Un atelier de sculpturå. Se våd în el bucå¡i de marmurå
necioplite, altele cioplite într-o formå incipientå. De asemenea
atelierul lui Brâncu¿i î¡i sugereazå de la început imaginea unui
interior ¡årånesc.  Între scenå ¿i atelier se vede un geam, un fel
de perete de sticlå transparentå, iar sculptorul ¿i obiectele care
formeazå interiorul atelierului såu se våd prin acest geam, care-¡i
poate sugera  incomunicabilitatea sau cerul. Sau cå ceea ce se
întâmplå pe scenå se petrece în cealålaltå dimensiune. Pe toatå
durata spectacolului se va vedea sculptorul stând pe scaunul
såu, sau în picioare, ¿i cioplind. Sau mi¿cându-se prin atelier,
ori odihnindu-se, sau fumând, iar gândurile ¿i ideile lui, limbajul
såu interior se vor auzi în salå ca venind dintr-un difuzor, sau
din mai multe difuzoare, dând impresia cå vocea artistului, care
se va auzi înceatå (gâtuitå, ca ¿i cum ar veni de pe altå lume) ¿i
tristå, vine de undeva de foarte de departe. De pretutindeni, din
tot universul.

SCENA I

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (¿ade pe un scaun în
fa¡a unei pietre pipåind-o) Piatrå ! (¿optind) Piatrå !
(Pentru un moment avem impresia cå auzim valurile mårii
lovindu-se de ¡årm) Så iei piatra ¿i så-i dai forma unei
fiin¡e, a påsårii, de pildå, este ca ¿i cum ai lua-o  de acolo
din trecut, de foarte de departe în timp. De acolo de mili-
arde de ani, unde ea a¿teaptå, tot a¿teaptå neobositå…¿i
are puterea så a¿tepte în veci. ªi o aduci în clipa de azi. (i
se aude respira¡ia adâncå) Ce clar våd lucrul acesta. Så
aduci piatra de acolo, din trecut, de la miliarde de ani, în
clipa de fa¡å. (râde u¿or, ca pentru el, cum râd båtrânii)
Ar trebui så må sperii ¿i så må înfrico¿ez de puterea mea!
(oarecum speriat) Dar nu m-a deformat ea, puterea aceasta?
(micå pauzå, departe parcå se aud ¡ipetele unor pescåru¿i,
triste, pustii)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Câteodatå o
simt mai mare decât mine. Ea, puterea aceasta. ªi
atunci parcå ¿i-ar bate joc de mine. Dar m-am
învå¡at cu ea. (pune urechea ¿i ascultå piatra, o
ascultå atent un timp) Parcå aud ceva, dar e pu¡in
ce vreau eu så ¿tiu. Tot palma, tot pipåitul îmi
spun mai multe… (respirå adânc, gâjâit) Piatra
nu vorbe¿te, ea î¡i spune prin sine, prin substan¡å,
prin ordinea în care s-au a¿ezat atomii ¿i s-au fåcut
vinele pietrei. ªi asta e un lucru bun… Så po¡i så
vorbe¿ti prin tine, ¿i prin nimic altceva. (dupå un
timp de gândire, valurile  mårii se aud triste, pus-
tii) Acesta este cel mai frumos fel de tåcere din
toate câte le-am auzit eu, sau cel mai frumos fel
de gândire.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Så te exprimi
prin sunet, prin altceva decât tine, asta vorbe¿te
de o neputin¡å a ta. (tace trist) ªi prin ce så te
exprimi? Prin sunet, care este o umbrå decåzutå, o
formå cåzutå în haos, o destråmare a substan¡ei ¿i
a formei? (micå pauzå) De aia îmi place piatra.
(gândurile îi curg molcom, tace un timp, ofteazå)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (privind în zare,
cu o expresie de milå pe chip) Så mul¡umesc Domnului cå
sunt sculptor. (i se aude respira¡ia obositå) De fapt de ce
så-i mul¡umesc? (dupå un timp, pe drum se aude trecând
un car, scâr¡âind) A¿a trebuia så fie, a¿a trebuia så se
întâmple… Este bine så iei lucrurile ca ¿i cum a¿a ar fi
trebuit så fie. Materialul cu care lucrez eu este înså¿i ma-
teria pietrificatå, condensatå. Ea este båtrânå de miliarde
de ani, ¿i asta este ca ¿i cum mâna ta s-ar întinde mult în
trecut, (vorbe¿te rar, greoi) ¿i tu te-ai întinde o datå cu ea,
sufletul tåu s-ar întinde, ar  cålåtori prin timp så ia pu¡inå
materie de acolo din stråfundul timpului. De unde piatra
asta a adunat în ea atâta tåcere, de parcå ar fi un burete.
(zâmbe¿te amar) ªi totu¿i, de¿i a adunat în ea atâta timp ar
mai aduna în ea în continuare miliarde de ani. (departe se
aud clopotele unei biserici scufundate în påmânt) Ce
mister are în ea fiin¡a aceasta ? Când taie dalta în piatrå,
ea timp concentrat, esen¡ializat, taie, timpul devenit ca
sticla, limpede, albåstrui. ªtirbe¿te gura daltei ¿i se face
cioburi, dacå nu ¿tii så te apropii de el. (tace un moment)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (furat de gânduri)
Mda…Dacå nu, mi-a¿ dori så fiu poet, cåci materialul cu
care a¿ lucra nu este decât umbrå de materie în haos. (tace
gânditor) Mi-a¿ dori så sculptez în materie însufle¡itå.
(ca ¿i cum ar a¿tepta så treacå timpul) Eu ¿tiu asta, am
sim¡it asta îndurerat, de¿i la început era mândrie ¿i bucurie,
cå materia moartå capåtå formå de însufle¡ire, ¿i parcå ar

fi vie, dând de multe ori impresia de mai vie decât un chip
viu al unei fiin¡e ce te-a amågit ¿i în veci îi va amågi pe
to¡i cå ai dat na¿tere la via¡å. Con¿tiin¡a minciunii, a în-
¿elåtoriei, mi-a ars ca o scânteie în minte, ¿i îmi arde încå
¿i acum. Lucru pe care un poet nu-l tråie¿te, pentru cå el
¿tie de la început cå din cuvinte nu face decât o copie. Ce
vrea el e o alcåtuire de imagini, ce ar fi cu putin¡å numai.
De atâtea ori am vrut så sparg tot ce cioplisem, înså ideea
cå ¿i a¿a, din piatrå inertå, båtrânå de miliarde de ani, faci
chip ce-¡i då ideea vie¡ii, este prea mult ce faci, de aceea
mi-am înfrânt durerea ¿i nu le-am spart. (este obosit, trist)
Acum cu trecerea anilor m-am mai împåcat cu gândul.
(tace. Se ridicå ¿i se plimbå gânditor prin atelier. Mutå
câteva lucruri dintr-un loc în altul. Prive¿te pe geam
absent).

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (are vocea gâjâitå, ca
¿i cum ar fi un alt personaj) A¿ fi vrut la mine în Carpa¡i
så sculptez mun¡ii. Tot mai råmâne un gând secret, cå
poate voi reu¿i vreodatå. Când o så mor, o så mor cu gândul
cå o så fac lucrul acesta în lumea cealålaltå, în care må voi
duce. (tace deodatå. Se aude melancolic ¿i trist susurul
unei ape de munte) Må uit la lume de sus, parcå a¿ sta
mereu pe un munte de unde a¿ privi lumea în zare… Må
gândesc la truda ¿i la menirea sculptorului. (vocea îi devine
deodatå înce¡o¿atå, impersonalå) Så sculptåm lumea, så
sculptåm scoar¡a påmântului ¿i så-i dai påmântului chip
de om. Iar el så zboare a¿a, cu chipul de om, prin univers.
Înså må gândesc mai ales la sculptarea lumii ca lume. Så
iei lumea ¿i s-o sculptezi dupå gândul ¿i dupå dorin¡a ta.
ªi så faci din ea o lume dumnezeiesc de frumoaså. În fa¡a
cåreia însu¿i Dumnezeu, dacå El o fi Creatorul acestei

lumi, så se minuneze ¿i så se revolte. (tare) Så-i parå råu
cå El nu a fåcut-o atât de frumoaså. Så-i fie ru¿ine ¿i så se
doarå în univers cå a putut så facå o lume atât de urâtå.
(dupå un timp. Departe se aud ¡ipetele triste ale
pescåru¿ilor)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Nu, nici nu m-am
gândit…Åsta  ar putea fi doar un gând secret al artistului
¿i nu se poate în mintea geniului så nu se iveascå o
asemenea måre¡ie de gând. ( respirå adânc, ca ¿i cum ar
ofta) Ce gând diavolesc… Dar ce gând mare! Geniului, la
un moment dat, când ajunge så aibå con¿tiin¡a valorii lui,
a puterii lui urie¿e¿ti în lume, îi trece prin minte un gând
nesåbuit ¿i diavolesc, acela de a-l întrece pe Dumnezeu.
Sau poate la unii chiar de a-l umili pe Dumnezeu, ¿i de a
umili natura. Iatå, eu a¿ vrea så întrec Natura, ¿i så-l întrec
pe Dumnezeu…¿i så må ridic deasupra lor…Înså ridicarea
mea deasupra Lor så fie o ridicare purå, frumoaså, plinå
de puritate ¿i nu de umilire: ea så nu aibå nici o
semnifica¡ie moralå. ªi gestul  acesta fa¡å de Dumnezeu ¿i
fa¡å de naturå nu mi se pare altceva decât cea mai înaltå
pre¡uire a lor…ªi încoronarea  trudei lor ¿i a credin¡ei de
a tinde cåtre ele. (nostalgic, zâmbind trist) Mul¡umirea
de a le fi atins poate m-ar covâr¿i. M-ar zdrobi aceastå
mare bucurie, iar tinderea cåtre ele nu e decât o fericire
adâncå ¿i calmå. O fericire ve¿nicå. (tace un timp. Se aud,
la început încet, tunete, semn cå se apropie furtuna)

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (rar, ca ¿i cum ar povesti
sau ar vorbi cu el însu¿i) ªi timpul trece…¿i noi venim pe
lume, ¿i un gând ne duce, cåci numai existând acest ceva

ai venit tu pe lume ¿i ai stat în ea ca så-l faci…  ªi venirea
ta nu este venire purå, pentru cå la un moment dat tu ui¡i
cå måre¡ia e ceea ce e¿ti tu…Cå omul este de o mie de ori
mai mare decât måre¡ia lucrului pe care l-a fåcut tu în
lume. ªi ui¡i asta, ¿i la un moment dat ai impresia cå numai
lucruri ai de fåcut în artå. (dupå un timp în care se plimbå
printre obiectele din atelier. Tunetele se aud mai aproape
acum) ªi atunci ui¡i de tine, ¿i te în¿eli. Parcå nu ai mai fi
cel care erai ¿i cel ce trebuia så fii, parcå ai fi acel lucru.
Un artist poate demult nu mai este cel ce este el, ci se vede
ca ¿i cum ar fi obiectul artei lui. În acela¿i timp salvarea
celui ce e¿ti tu, ¿i închipuirea unei måre¡ii care se cheamå
idolatrie, este marele påcat în fa¡a materiei. (se a¿eazå.
Prive¿te îndelung o statuie). ªi a lui Dumnezeu.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (¡ipetele pescåru¿ilor
se aud pustii, tragice, foarte aproape) Eu am cåzut în
amândouå gre¿elile… Acum sunt bine, a¿a trebuie så fie
un artist. El trebuie så fie amândouå lucrurile deodatå.
(un fulger spintecå cerul) Deh, cum se poate råspunde la
întrebarea aceasta, de ce am venit noi, oamenii, în timp?
(se  aude un tunet înfundat,  prelung, care zguduie
påmântul, Sculptorul pare a nu-l auzi) Este u¿or så
råspunzi, ca filozof, la întrebarea aceasta, mult mai greu
este så råspunzi ca artist. (respirå adânc, gâjâit, ca ¿i cum
¿i-ar lua avânt) Så presupunem cå existå Dumnezeu, ¿i El
ne-a creat. Dar dupå ce ne-a creat? Dacå ar fi El însu¿i
obligat så råspundå la întrebarea  aceasta, de ce ne-a creat,
n-ar ¿ti nici El ce så råspundå. (este trist. Acum se aude
destul de limpede scâr¡âitul unei fântâni, apoi un câine
låtrând, de parcå ne-am  gåsi într-un sat românesc.) Iatå,
eu am våzut ¿i am sim¡it asta. Cel care ne-a creat nu ar ¿ti

ce så råspundå. Or lucrul acesta este måre¡, dar ¿i
cumplit de înfrico¿åtor. (la început înfundat, apoi
din ce în ce mai tare se aude un huruit care vine
din adâncul påmântului. Statuile ¿i obiectele din
atelier se våd clåtinându-se  ¿i jucând)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: A mai fost încå
un cutremur. S-a mai cutremurat påmântul
românesc. Se a¿eazå temeliile care n-au fost
întocmite bine de la început. Un popor este ca o
catedralå. Poporul român este ca Månåstirea
Arge¿ului. Ce se ridicå ziua se surpå noaptea. A¿a
a fost de la început. Ce au clådit dacii s-a surpat
când au venit romanii. Apoi ce au construit
protoromânii, românii vechi, mo¿ii ¿i stråmo¿ii
no¿tri s-a surpat de fiecare datå când au venit
vandalii, hunii, avarii. Apoi au venit ungurii,
turcii, ru¿ii, austriecii, nem¡ii…(ofteazå) ªi la
urmå o så venim noi så ne distrugem ce am
construit. (privind înainte, a¿a cum privesc orbii)
Catedrala aceasta care este neamul ¿i poporul
român cer o jertfå prea mare, (tragic) pe care noi
n-o vom putea da-o niciodatå. De aceea catedrala
neamului românesc nu va fi terminatå niciodatå,

¿i ce vom construi ziua se va surpa noaptea…(undeva
departe, din adâncul unor codri se aud  dangåtele
mângâioase ale  unor clopote de biserici scufundate)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Hei, hei, hei, o luå
gândul în altå parte… Unde råmåsesem cu gândul ?.
(respirå adânc) În acela¿i timp  nu noi am venit pe lume,
¿i ne-am fåcut noi, ¿i cå am fi vrut noi ceva în timp ¿i în
univers. De¿i lucrul acesta ar fi ¿i mai måre¡ de s-ar fi
întâmplat a¿a. (micå pauzå) Bine, de nu s-ar fi întâmplat.
(râde amar) Ha he he he ! E bine cå nu din propria noastrå
voin¡å am venit în timp. Dacå ståm ¿i ne gândim bine,
filozofia nici nu ar ¿ti ce så råspundå. Adicå n-ar putea.
Singura care ar putea så råspundå la aceastå întrebare ar fi
arta. (dupå un timp) ªi dintre arte care anume ? (dupå un
timp) Eu am ales arta în care trudesc? Nu am ales-o eu…
Dar e bine cå s-a întâmplat a¿a. Eu a¿ putea så råspund la
întrebarea asta…

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Un poet nu ar putea så
råspundå la aceastå întrebare… Materia, materialul cu care
lucreazå el este cuvântul, or cuvântul s-a nåscut în timp.
Ce vârstå are el în timp ? Câteva mii de ani. Pe când
piatra, materialul cu care lucrez eu, are miliarde de ani. Al
meu se leagå, se pierde în univers, pânå-n adâncul
universului. Al poetului ce este? Fumul acela, tremurarea
de vorbå, geamåtul ca un abur cald. Cåci ce este cuvântul
decât fum care-¡i iese din gurå ¿i se pierde imediat.
Cuvântul  nu se leagå de piatrå, el nu se leagå de univers
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ca materia. Eu fac o asemånare întocmai. Între cuvânt ¿i
substratul lui s-a produs o uitare a stratului, cuvântul este
un fel de altceva, el este substratul mort cu o treaptå, dar
mai departe, înspre dispari¡ia totalå. Materia vie, må întreb,
ajuns aici, nu e cumva ¿i ea tot un fel de degradare a
materiei, a materiei stelare ? (se laså un moment lung de
tåcere)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Cum putem råspunde
la întrebarea aceasta? Dacå un filozof nu poate så råspundå
la întrebarea asta?  (meditând) El se întreabå ¿i då råspuns
la întrebarea dacå spiritul, con¿tiin¡a sunt anterioare
materiei. Spiritul este anterior sau nu  existen¡ei materiei?
Dar el, dacå era artist, filozoful, el nu ¿i-ar fi pus aceastå
întrebare. Un artist s-ar fi întrebat în legåturå cu altceva,
el ¿i-ar fi pus întrebarea, existen¡a îl iube¿te pe el ? El
iube¿te existen¡a sau nu? O întrebare mai frumoaså de mii
de ori de¿i mai naivå ¿i mai luminatå. Peste câte mii de
ani, dacå nu peste sute, filozofia va aråta altfel. ªi ni se
vor pårea naivi filozofii care s-au împår¡it în douå, ¿i care
toatå via¡a lor au cåutat så råspundå la întrebarea, cine a
existat înainte, eu sau materia, (rar, epuizat) eu nu må
întreb de ce iubesc  materia, eu o iubesc, constat cå o
iubesc, ¿i atât. Ceva în mine îmi spune cå este bine s-o
iubesc.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: ªi o iubesc, ¿i aceastå
iubire o pun în operele mele. Atât. Dar asta a fost fie
ne¿ansa noastrå, fie ¿ansa… Un artist, un artist este ca un
topor, el este tåi¿ul, ¿i partea aia de fier, iar coada este
filozoful. Nu existå artist pur, cât am stat eu ¿i mi-am
muncit mintea. ªi-n mine este filozoful, am încercat så
scap de el, dar n-am putut, (ofteazå) ¿i este bine cå n-am
putut. (se pomene¿te  râzând singur)

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (râde cum râd båtrânii)
Ha ha ha ha ha ha ha ha ! Dar nici el, filozoful, nu poate
singur. Nu poate. ªi atunci , ce este filozoful decât un
artist fårå har? El este fårå har, dar aceastå pierdere a harului
îi face bine, cåci îl aduce cu picioarele pe påmânt, ¿i el
vede altfel lumea, mai simplu, ¿i mai din topor, ¿i astfel el
este mai util. Nici un filozof pânå acum nu a zis cå iube¿te
materia, dar poe¡ii au zis-o. (î¿i scuipå în palmå) ªi totu¿i
este mai ciudat decât credeam acest soi de oameni numi¡i
poe¡i. Platon a sim¡it el mai multe, când a vrut så-i
izgoneascå din cetate, decât bånuim noi. (micå pauzå)
Materiali¿tii n-au råspuns la întrebarea cå materia ar fi
primordialå, cåci ei ar iubi mai mult materia decât spiritul.
În clipa când dådeau acest råspuns tot pe ei se iubeau mai
mult. (râde cu poftå) Ha ha ha ha ha ha ha ha ha !

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (se bucurå râzând ca
båtrânii) Ce mare adevår am descoperit! Când o veni
filozoful åla la mine, o så i-l spun! Se poate så fie aici ¿i o
perversiune. Ei, pentru cå se iubesc pe sine, voiau ca
adevårul så fie de partea lor. Ei afirmau adevårul fårå så-l
iubeascå mai mult decât se iubeau pe ei. Ce materialist
zice cå iube¿te materia? Eu iubesc materia! Nu ar fi nici
un folos dacå filozofii s-ar împår¡i în douå, cei care iubesc
materia ¿i cei care o uråsc! (dupå un timp. Ca ¿i cum ne-am
gåsi într-un sat românesc, toamna, pe dealurile din jur se
aude un caval cântând trist o doinå de jale)

COSTANTIN BRÂNCUªI: ªi totu¿i, de ce iubesc eu
materia? Când îmi dau seama cå mai måre¡ ¿i mai bine ar
fi s-o uråsc? (respirå adânc, gâjâit) ªi de fapt chiar o
uråsc. Pentru cå dacå o iubesc cu sufletul ¿i våd în vinele
acelea ro¿ii  ale  pietrei nesfâr¿ite oceane de piatrå fierbinte,
de materie stelarå, tot universul ca un ocean de lavå ro¿ie,
eu de fapt o uråsc. Så iau materia din formele înghe¡ate
ale ei, ¿i s-o las a¿a cum era ea. (micå pauzå) Dacå a¿
iubi-o a¿ låsa-o a¿a cum este ea, ¿i m-a¿ pune în fa¡a ei ca
boul la poarta nouå, ori ca Buda, ¿i a¿ admira-o toatå
via¡a. (tu¿e¿te de câteva ori) ªi atunci n-ar mai fi un lucru,
un act omenesc mai mare pe lume decât acest lucru de a
admira materia, care este de fapt un Imn înål¡at materiei…
¿i înaintea mor¡ii a¿ fi împåcat, cåci mi-am atins idealul,
¿i mi-am împlinit menirea de sårman vierme omenesc pe
lumea aceasta. (¡ipåtul pescåru¿ilor se aude foarte
aproape, limpede, sfâ¿ietor)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Dar eu nu las materia
a¿a cum este, o iau ¿i o torn în alte forme, ca ¿i cum a¿ iubi
forma, fiin¡a ¿i vasul în care urmeazå så torn materia. Apoi
caut s-o pun în a doua formå, ¿i în a treia formå. A¿a cum
îmi place mie. Cum mi-ar plåcea mie. ªi puså în a doua
formå, adicå în opera de artå nåscutå, mie îmi place ¿i må
bucur ca un copil. (micå pauzå) Bucurie care este îndoitå,
cåci eu ¿tiu cå aceastå formå este altceva decât prima
formå, cea låsatå de Dumnezeu. Ea poate cå nici nu mai
este materie. ªi eu nu ¿tiu dacå a doua formå nu este o
degradare a primei forme, a¿a cum sunetul nu este
substan¡å, materie, ci o degradare a ei. Este o umbrå, o
degradare a substratului ei care este substan¡a. Materia
n-are formå mai întâi, sau are, de lavå cosmicå ve¿nic
curgândå… ¿i ,iatå, eu îi dau  o formå.  (micå pauzå)
Aceastå formå este ea mai mårea¡å în ve¿nicia timpului
decât prima formå, ori nu este ? Cå ea îmi place mie, ¿i cå
spune ceva oamenilor, spune, dar ¿i în prima formå, mate-

ria ne spune mult mai mult decât  în forma cioplitå de
mine, numai cå noi, oamenii, nu ¿tim så citim, så auzim ce
ne spune prima formå.  (tunetul se pierde în depårtare)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (oftând) ªi atunci må
apucå, asemenea unui dor sfâ¿ietor, nostalgia dupå prima
formå…Cåci crea¡ia este distrugere mai întâi, distrugerea
formei în care Dumnezeu a låsat piatra, materia, ¿i abia
dupå aceea este crea¡ie. Întotdeauna må apucå un dor ¿i o
nostalgie dupå materialul pe care l-am ucis ca så-l a¿ez în
altå formå.  (emo¡ionat, patetic, de¿i se vede cå este epuizat)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Aceastå nostalgie este
frumoaså cåci ea må mai leagå încå de materie. Îmi aduce
aminte de ea ¿i må face så må gândesc ¿i så må întreb dacå
eu n-am creat mai presus de ea. Numai în acest caz, când
eu a¿ fi creat o formå mai presus de prima formå este
crea¡ie, am fåcut un lucru bun…. Mai presus de måre¡ia
materiei primordiale. Da, atunci sunt iertat de materie. De
Dumnezeu. ªi abia atunci am dreptul så må bucur de crea¡ia
mea! (se duce ¿i se a¿eazå în fa¡a altei statui. Scâr¡âitul
unui car care trece pe drum se aude  umitor de concret)

CONSTANTIN BRÎNCUªI: De unde se adunå, de
unde vin ideile acestea în mintea mea, ¿i care curg ca un
fir de apå limpede? (respirå adânc, ca un plâns) Înseamnå
cå ele se încheagå acolo, în mine, în adâncul meu, ca
izvorul, ¿i apoi curg în afarå. Multe curg prin mine fårå så
mai treacå prin minte. Înseamnå cå numai când nu creez
ele îmi ajung în minte. Acum în¡eleg de ce filozofii våd
ideea, ideile, ¿i au numai idei în minte. (tace mult timp.
Departe se aude talanga unei turme de oi påscând pe
dealuri)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (ca ¿i cum i-ar fi sete så
vorbeascå la nesfâr¿it cu el) Oare am ajuns eu un în¡elept?
Am ajuns acolo, de unde cunoa¿terea î¡i reveleazå lumea
ca o mare? De unde a apårut seninåtatea ¿i larghe¡ea la
mine ? (dupå un moment) Eu care sunt un materialist, ¿i
iubesc materia, eu îi iubesc pe ideali¿ti. (respirå adânc,
gâjâit) Oare a¿a este?  A¿a este, desigur ! Iatå eu îi iubesc,
pentru cå ei sunt mai poe¡i. Ce mai, sunt poe¡i adevåra¡i.
ªi ei au ¡inut cu spiritul. Au iubit spiritul, mai presus de ei
în¿i¿i... (trist, meditativ) pentru cå n-au putut så accepte
cå materia e superioarå spiritului, ¿i a apårut înaintea lui.
(zgomotul fåcut de valurile mårii se aude foarte clar)
Sigur cå nu este a¿a, ¿i cå materia a apårut înainte, înså
faptul de iubi spiritul mai mult decât materia, ¿i tocmai
din cauza acestui “ egoism “ så nu po¡i så accep¡i
primordialitatea materiei, spune multe. ªi apoi ei sunt
ni¿te vizionari, pentru cå dacå spiritul, sub orice formå ar
fi el, n-a apårut înaintea materiei, ei bine, dupå un timp de
evolu¡ie, orice ar fi, con¿tiin¡a va începe så joace un rol
din cea în ce mai mare, fundamental, fa¡å de materie.  (tare,
vibrând) Adicå spiritul pânå la urmå se ridicå deasupra
materiei ¿i acesta este lucrul cel mai important. Peste o
mie de ani, sau poate peste mai mult timp, legile
universului se vor schimba dupå voin¡a omului, adicå ale
spiritului. Dacå nu cumva, undeva departe în univers, de
pe acum voin¡a unei fiin¡e ra¡ionale este cea care supune
materia. ªi dupå un timp ¿i mai îndelungat de evolu¡ie,
con¿tiin¡a, adicå spiritul, va ajunge så producå, så creeze
materia. ªi atunci, nu vom ajunge la vorba ideali¿tilor ?
Dar ce este drept, acum au dreptate materiali¿tii, ei spun
adevårul. (¡ipetele  pescåru¿ilor ne fac så credem cå ne
gåsim pe ¡årmul unei måri pustii)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (tare, ca ¿i cum s-ar fi
speriat) Adevårul ! Cred cå åsta este adevårul. Sare ca
iepurele în fa¡a pu¿tii…Dacå spiritul, con¿tiin¡a, va ajunge
o datå så creeze materia, ¿i s-o producå chiar, atunci
înseamnå cå trecerea de la materia stelarå, primordialå, la
materia vie, ¿i de aici la con¿tiin¡å, ¿i poate la o altå formå
superioarå con¿tiin¡ei, nu este o degradare ¿i o pierdere în
haos, ci dimpotrivå este Evolu¡ie. (râzându-¿i  fericit în
barbå) He he he he !

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (înveselit) Îmi spune
mie ceva cå a¿a este. Nu degeaba spun ei, filozofii, despre
con¿tiin¡å cå este forma cea mai înaltå de evolu¡ie a
materiei. (cade pe gânduri) Dar så comparåm materia
primordialå, stelarå. În prima fazå Universul este format
din materie stelarå. El poate så continue så existe a¿a
miliarde de ani. În a doua fazå så ne închipuim cå toatå
materia ar fi un fel de creier universal. Ar putea el, acest
creier, så continue så existe prin sine, numai prin ceea ce
este el? N-ar putea, ar sucomba imediat. Acest Ocean de
materie vie, gânditoare, superior organizatå, ar muri
imediat. Ar deveni ceea ce a fost la început, materie
moartå. (respirå adânc)  Acum mai putem, må întreb, så
spunem cå materia vie, con¿tiin¡a este superioarå materiei
stelare ?  (dupå un timp, se scarpinå dupå ceafå. Undeva
pe dealurile din apropiere se aude cântecul trist al unui
bucium)

CONSTANTIN BRÎÂNCUªI: Ei, dråcia dracului,
parcå n-ar fi a¿a…  (încurcat) Dar materia con¿tientå ¿i
gânditoare oglinde¿te cealålaltå materie, materia moartå,
nu ?… (råmâne trist, privind înaintea lui, ca ¿i cum ¿i-ar
fi adus aminte de ceva ce-l îngroze¿te )

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Pe când aceasta din
urmå n-o oglinde¿te pe prima, nu ajunge s-o cunoascå,
s-o reflecte, ci o ucide pur ¿i simplu dacå ar veni cu ea în
contact. Hm…? Iar în acela¿i timp materia oglinde¿te ¿i
ea materia, în måsura în care orice obiect, orice fenomen,
orice substan¡å, se oglinde¿te întâi pe sine, ¿i apoi
oglinde¿te lumea. Or materia, materia în sine oglindindu-se
pe ea este clar cå oglinde¿te materia, adicå Totul. Da, a¿a
este. (dupå un timp de gândire, timp în care privirea îi
råmâne în gol. Î¿i mângâie încet barba, înfiorat)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Doamne, asta må sperie
! Så nu po¡i så zici cå totul are un sens. Fiin¡a umanå a fost
învå¡atå, ¿i asta i-a intrat adânc în suflet, cå tot ce face ea
are un sens, o finalitate. Cå lumea, istoria curg într-un
sens. Fiin¡a umanå ¿i lumea ei este ceva ce are sens, un
sens, adicå o finalitate care se perpetueazå la infinit. În
clipa în care s-ar trezi într-o lume fårå sens omul ar
înnebuni pur ¿i simplu. Ar ¡ipa!  (î¿i duce palmele la gurå
ca atunci când strigi peste o pråpastie) ºipåtul åla…
(cuprins parcå de spaimå, geme de durere) Eu am våzut
¡ipåtul åla, ¿i atunci am sculptat Coloana infinitului, ¿i
le-am aråtat oamenilor ¡ipåtul åla al omului în fa¡a lumii,
¿i a unui univers fårå sens. ªi ideea cå acest ¡ipåt, omul îl
då tot timpul în fa¡a perspectivei de-a exista într-un
univers fårå sens, ¿i de a exista deci fårå sens. (În acest
moment începe så se audå, la început slab, apoi din ce în
ce mai tare sirena unei salvåri)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Så fie adevåratå
clepsidra? Ar fi cumplit. Mai bine ar exista Dumnezeu,
existen¡a Lui ar rezolva o mul¡ime de lucruri. Cred cå
Omul de asta l-a inventat. Sau Dumnezeu tot de asta l-a
inventat ¿i l-a fåcut pe Om, ca så-¿i rezolve  o mul¡ime de
probleme. (zâmbe¿te trist) Hm… Inventarea lui Dumnezeu
a fost o operå colosalå, ¿i ea a servit omului. Mie acum, de
exemplu, Universul fårå Dumnezeu mi se pare pustiu. (tace
un moment) Mai bine nu ar exista pentru cå ar semåna cu
o caså pustie în care nu a locuit ¿i nu va locui nimeni
niciodatå.  Ai o nesfâr¿itå ¿i îngrozitoare senza¡ie de
pustiu. Senza¡ia de pustiu î¡i treze¿te un fel de curiozitate
ascu¡itå. O durere violetå în stomac. (dupå un timp) Hm!
Ce ciudat ! Când am sesizat eu aceastå curiozitate? Apoi,
ideea unicitå¡ii tale, ¿i de aici un fel de måre¡ie a måre¡iei
tale. (râde u¿or)

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  Frumoaså expresie. Un
fel de måre¡ie a måre¡iei omului. (respirå adânc, tu¿e¿te
cum tu¿esc tuberculo¿ii) Dar apoi vine spaima. Pustiul
devine existen¡a ta într-o existen¡å viitoare. ªi iatå, vin
eu, care am ¿tiut så må bucur de lini¿te ¿i de pustiu, ¿i må
sperii. Îmi e fricå acum de universul pustiu. (dupå un timp)
Dumnezeu mi-ar fi dat atunci senza¡ia de univers locuit,
care pentru mine, pentru noi, oamenii, este binevenitå.
Ne då un sentiment întåritor, tråim starea de împreunå, ¿i
o ciudatå, pråfoaså, cåldurå sufleteascå.

CONSZANTIN BRÂNCUªI: (nostalgic) ªi totu¿i, nu
este adevårat. Numai în måsura în care suntem slabi,
credem cå este bine cå Universul este locuit de Dumnezeu.
În måsura în care suntem slabi avem… (tu¿e¿te de câteva
ori) avem nevoie de acest sentiment de împreunå cu
cineva, de frica pe care ne-o ia, ¿i de cåldura pe care ne-o
då.  In acela¿i timp asta ne face ¿i råu, sau ne face mai mult
råu. Ne înva¡å slabi, sclavi. Pe când senza¡ia de pustiu ne
a¡â¡å, pustiul ne soarbe. Ne sim¡im slabi ¿i înspåimânta¡i,
acum suntem asemenea celui care se aflå în fa¡a unui
munte. Un Pustiu este de fapt un Munte. (râde u¿or) He he
he he….E bine, e bine, Costache… (reia dupå un timp)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Dar dacå starea aceasta,
frumoaså, tråitå de fiin¡a umanå în fa¡a universului gol
este degeaba ? Ce lume poate fi imaginatå mai absurdå
decât aceasta !  (trågând aer în piept ca ¿i cum ¿i-ar da
sufletul, speriat deodatå) Dacå materia stelarå, dupå
miliarde de ani devine creier, ¿i apoi tot universul este un
creier, ¿i apoi sucombå, redevine într-o clipå materie
stelarå, apoi aceasta iar tinde, urcå muntele evolu¡iei, al
timpului ¿i devine iar creier, ¿i a¿a la infinit…? (cu o
expresie de suferin¡å pe chip) O, Doamne, ce spectacol
måre¡ ¿i cutremuråtor! Ce soartå are ¿i omul  în acest
univers absurd ¿i måre¡, care este asemeni unei clepsidre,
ce când se surpå, dupå ce se gole¿te, se umple iar.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (se gânde¿te, ofteazå)
Dupå ce se gole¿te se råstoarnå… ca så se umple iar. ªi
clepsidra asta o pun eu în Coloana infinitului, o pun adicå
în ¡ipåtul omului. Clepsidra este cea care-i umple gura ca
un pumn ¿i nu-l laså så ¡ipe, cea care-i astupå gura ca så
nu se înal¡e ¡ipåtul din adâncul sufletului lui. Înså ce se
întâmplå? Clepsidra înså¿i se transformå în ¡ipåt. Aici este
marea nebunie !

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (un câine urlå a mor¡iu,
urletul câinelui se stinge încet) Când am våzut ce am
realizat, m-am cutremurat ¿i eu. Omul ¡ipå în fa¡a
Universului prin clepsidra universului. Sau prin
posibilitatea lui de a fi, prin forma acestei posibilitå¡i.
Clepsidra repetatå, care este istoria universului, ea înså¿i
devine pentru om, se  transformå pe sine pentru om, ca
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så-l ajute, în fluier. (micå pauzå)  Fluierul,  instrumentul
prin care omul î¿i ¡ipå disperarea în fa¡a universului såu,
semnul såu de alarmå ¿i semnul såu de luptå. (înveselit
deodatå) He he he he ! Frumoaså chestie !. (î¿i zâmbe¿te
în barbå. Expresia pe care o ia chipul såu este aceea de
luminå revårsatå)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Asta îi spun eu omului
prin Coloana mea care se înal¡å acolo, pe câmpul Târgu
Jiului, departe! (se aude parcå de pe altå lume jelania
unui clopot)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Ceea ce må doare este
cå omul nu în¡elege, cåci va trebui så în¡eleagå o datå ¿i o
datå…Dacå ar în¡elege nu ar fi prea devreme, dar nici prea
târziu… (meditând) ªi poate cå este bine cå e prea
devreme, ¿i cå omul este prea slab, prea prost, prea
neevoluat. Dupå mult timp…(gândindu-se, ofteazå) Dupå
mult timp el î¿i va da seama cå nu poate så împiedice
clepsidra Universului, ¿i atunci va voi så poatå. ªi într-un
târziu, dar foarte târziu, poate prea târziu, via putea ¿i
lucrul acesta!  (emo¡ionat, ca ¿i cum ar plânge) Înså så nu
fie prea târziu ¿i clepsidra universului så nu se råstoarne
iar. (începe deodatå så râdå trist în barbå, ca båtrânii) ªi
Creierul universului så nu devinå din nou materie stelarå.
(se gânde¿te, se vede cå este foarte trist. Undeva aproape,
ca ¿i cum ar fi peste câteva case, se aude scâr¡âitul unei
fântâni)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: De câte ori o fi devenit
pânå acum universul creier universal ? Adicå, de câte ori
pânå acum s-o fi  întors clepsidra universului ? De mii de
ori ?  Logic ar fi cå s-a întors de o infinitate de ori. ªi de o
infinitate de ori, acelei materii ce devenea creier univer-
sal nu i-a venit ideea cå o datå ¿i o datå se va stinge. Va
deveni iar materie stelarå. (respirå adânc, i se aude inima
båtând obositå ¿i speriatå) Så se fi îngrozit de ideea mor¡ii,
¿i a materiei stelare, ¿i så se fi revoltat ? ªi dupå ce se va fi
revoltat, så fi luat toate måsurile ca aceastå întoarcere la
infinit a clepsidrei så se fi terminat. Ar începe o înål¡are
continuå a acelui Creier-materie, o evolu¡ie la nesfâr¿it.
(abåtut) Hm! Pânå unde te poate duce gândul…(tace un
timp. Apoi devine palid. Se clatinå, î¿i då o palmå peste
tâmplå. Urlå din toate puterile)

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (dramaticå,
înspåimântåtor)

Aaaaaaaaaa ! (înål¡ându-¿i fa¡a , urlând)
Doamneeeeee ! Doamneeeee !  (picioarele îi tremurå. Se
laså palid pe un fel de pat, cåtre care mai mult s-a târât.
Îi tremurå mâinile)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Dumnezeule,
Dumnezeule! Cât de cumplit este! Cum de nu m-am gândit
(respirå greu, epuizat) Så trec ¿i peste lovitura aceasta.
Dacå rezist ¿i trec de ea înseamnå cå sunt tare. ªi sunt
norocos… (acum s-a lini¿tit. Prive¿te în gol ca un orb)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (peste câteva case se
aude låtratul domestic al unui câine) Poate cå este mai
bine cå am tråit revela¡ia aceasta. Cå mi s-a aråtat cât de
cumplit poate fi… Pentru cå eu trebuie så må întorc prin
arta mea så anun¡ omul. Så-i spun Omului adevårul. Så
anun¡ omenirea ¿i despre aceastå înspåimântåtoare
idee…(dupå un timp. Departe parcå se aude jeletul unei
bocitoare  ca-n satele Olteniei)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Cum de nu mi-a venit
ideea aceasta pânå acum?

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (geme de durere) Este
ca ¿i cum mi-ar fi fost ascunså atâ¡ia ani. Am sim¡it asta,
am avut senza¡ia aceasta, cå mi-a fost ascunså. ªi acum
am våzut. A fost ca un fulger în noapte care î¡i ilumineazå
tot cerul, orbindu-te. Ca mine, în intervalul dintre mate-
ria stelarå ¿i creierul universal, în timpul ve¿nic care a
trecut, timp în care clepsidra  universului s-a råsturnat e o
infinitate de ori, între o råsturnare ¿i alta, a mai existat
unul ca mine. (a obosit) Care ¿i-a dat seama cå clepsidra
se va råsturna ¿i i-a avertizat pe oameni. Le-a spus marele
adevår oamenilor acelora, sau  acelui creier ce nu devenise
creier universal încå. (ca ¿i cum ar plânge, înspåimântat)
I-a avertizat de råsturnarea clepsidrei, de posibilitatea
mor¡ii, de spectrul revenirii la materia stelarå. (tare) ªi
le-a spus, revolta¡i-vå împotriva clepsidrei! (urlând)
Opri¡i-o! (speriat, gâfâind) ªi ei chiar au încercat lucrul
acesta, înså nu s-a putut. (urlând) Nu s-a putut! Nu s-a
putut! (dupå câteva momente) Doamneee, cât de greu îmi
este!

CONSTANTIN BRÂNCUªI: ªi poate cå de fiecare
datå se întâmplå a¿a. (chipul îi aratå înspåimântat) De
fiecare datå între materia stelarå ¿i Creierul universal a
apårut unul cu ideea. Înså de fiecare datå clepsidra s-a
råsturnat. (meditând câteva minute)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Oare ¿i de data aceasta
se va råsturna?  (micå pauzå) Hm, o så må gândesc mult
timp la lucrul acesta. Poate o så må gândesc toatå via¡a.
Îmi pare råu cå nu må pot gândi ¿i dincolo, în lumea
cealaltå, ¿i e råu, zic, cå nu existå o lume ailaltå, cum
zicea credin¡a stråmo¿ilor no¿tri de pe plaiurile Gorjului.
(trist) Cå m-a¿ gândi toatå lumea ailaltå, numai la asta

m-a¿ fi gândit, ¿i n-ar fi fericire mai mare… (tremurând,
are privirile unui nebun) Nu, nu poate fi fericire mai mare
decât aceasta! ªi m-a¿ gândi la ideea aceasta pânå când
s-ar råsturna clepsidra universului ¿i ar veni lava materiei
stelare ¿i mi-ar topi mådularele pietrificate. (amårât) Dar
pânå la urmå tot i-a¿ da eu de cojoc. (cade într-un moment
lung de medita¡ie)

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (gest cu bra¡ul) ªi totu¿i,
o datå ¿i o datå råsturnarea clepsidrei va fi opritå. Acest
univers care bate ca o inimå contractându-se se va opri
din aceastå mi¿care reflexå a lui, ¿i nu se mai contracta,
devenind materie stelarå. (chipul i se lumineazå u¿or) Se
va dezvolta la nesfâr¿it. (dupå un timp)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Doamnee, ce ideea
mårea¡å! (se ridicå în picioare, e vioi. Fa¡a i se lumineazå
iar, revårsând acea luminå pe care ne-o aratå azi
fotografiile)  Nu se poate, o datå ¿i o datå clepsidra nu se
mai  råsturna! Chiar dacå mii de fiin¡e ca mine pânå acum
în ve¿nicia trecutå au gândit ideea aceasta între douå
råsturnåri ale clepsidrei. (respirå agitat) Sau tocmai pentru
aceasta, cå pânå acum mii, o infinitate de fiin¡e au gândit
ideea aceasta, tocmai din cauza asta, o datå ¿i o datå se va
putea! (râde ca båtrânii senili) He he he he he he… (un
tunet bråzdeazå cerul anun¡ând apropierea furtunii)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Da, tocmai de aceea!
Aceastå idee uria¿å cerea o infinitate de jertfe. E prea mare
realizarea ca så se poatå face u¿or. (dupå un timp de
gândire)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Da, da ce-ar fi ca så se
poatå tocmai în perioada aceasta în care tråiesc eu ? În
perioada aceasta când clepsidra mai are foarte mult timp
pânå så se råstoarne? (tace câteva clipe în care lini¿tea
este cumplit de apåsåtoare)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Da, exact, ce ar fi ca
tocmai aceastå perioadå så fie ultima clepsidrå care nu se
mai råstoarnå niciodatå ?  (ca ¿i cum i-ar fi revenit deodatå
puterea) Voi tåia Coloana infinitului, o voi tåia ! ªi nu va
mai fi Coloana infinitului. (î¿i freacå mâinile fericit )

SCENA a II- a

Acela¿i decor ca în prima scenå. Pe o u¿å lateralå
intrå în atelierul sculptorului o femeie. Se pare cå este
domni¿oara Pognany. El, care trebåluia prin atelier, o
prime¿te zâmbind. O invitå så ¿eadå. Apoi se a¿eazå ¿i el.
Domni¿oara Pogany pare tristå, sau mai degrabå o umbrå
a ei.

DOMNIªOARA POGANY: (imaterialå, melancolicå)
Bine te-am gåsit, Costache…

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (pe gânduri) Bine-ai
venit. M-am gândit mult la tine zilele astea… Mi-a fost
dor de mama, ¿i de ai mei, de acolo de  departe, dintr-un
sat al Olteniei, de unde sunt. Când se gândesc la mine îi
simt. ªi de la o vreme se gândesc, simt vântul åla de la un
timp, de dor, care ajunge pânå la mine. Cine ¿tie ce s-o fi
întâmplat?  (plânge) Så nu fi murit mama? (¡ipetele pescå-
ru¿ilor se aud mai limpezi acum)

DOMNIªOARA POGANY: (zâmbindu-i, ca un fum)
Cred cå ai presim¡it cå vin eu.

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (luminându-se u¿or)
Cine ¿tie….Dar e bine cå ai venit. Îmi era dor så vorbesc
cu o femeie. Så am o femeie cu care så vorbesc.  (micå
pauzå, se gânde¿te) Voi, femeile, la fel ca arti¿tii, de¿i nu
¿ti¡i de asta, comunica¡i cu matca, cu matca lumii ¿i a
vie¡ii. (întorcând capul ¿i privind-o) Sau voi sunte¡i pu¡in
matcå a lumii...ªi noi, când ne adåpåm din voi, ne adåpåm
din matca lumii ¿i a vie¡ii. ªi ne e mai bine , ne facem iar
sånåto¿i…(valurile mårii se aud pustii, indiferente)

DOMNIªOARA POGANY:  (amintindu-¿i) A¿a e,
Costache, ¿i mie îmi era dor de tine. (acum se aude susurul
unui râu de munte)

CONSTANTI BRÂNCUªI:  (meditând) În¡eleg…
(rar, obosit) Femeia în via¡a marilor spirite a jucat, trebuie
så fi jucat un rol foarte mare…  (se opre¿te så-¿i tragå
sufletul) În primul rând cå ea simte geniul, ea simte sufletul
mare al geniului. Acum eu nu în¡eleg dacå toate au sim¡ul
åsta, sau numai unele ?

DOMNIªOARA POGANY: (tristå) Nu-l au toate.
Numai unele.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: O fi a¿a? Dacå stau så
må gândesc e firesc a¿a… Ce sim¡ o fi åla, asta m-ar
interesa…

DOMNIªOARA POGANY: (întinzând mâna) Vezi,
femeia e nåscåtoare de geniu…

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (întinzând mâna ca ¿i
cum ar vrea så pipåie) Îmi aduc aminte de Ioana. De Ioana
de la Craiova. Parcå a¿ vedea-o. Cât am iubit-o,
Doamnee… ¿i acum o mai iubesc. Ea a sim¡it ce destin am
eu în lume, ¿i eu m-am dus, am luat-o a¿a prin lume ca un
orb pe o câmpie, dus de instinctul meu. Eu am cerut-o în
cåsåtorie ¿i ea m-a refuzat… (zâmbind unei nåluci) Fata
spålåtoresei.

DOMNIªOARA POGANY: O vezi, Costache? Te ui¡i
prin aer ca ¿i cum ai vedea-o…¿i ea ar fi vie, ¿i s-ar mi¿ca
venind înspre tine.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (pe gânduri) A¿a e…
DOMNIªOARA POGANY: Pu¡in må doare lucrul

acesta. Dacå n-a¿ fi ¿tiut cå ¿i eu sunt acolo în tine, ¿i må
chemi så må prive¿ti…

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Da , te chem… Te-am
chemat în piatrå ¿i te privesc în afara mea. Pe ea …am
scos-o din mine. N-am putut. Ar fi meritat ¿i ea.

DOMNIªOARA POGANY: (tristå) Dar eu, Costache?
CONSTANTIN BRÂNCUªI: Mi-am adåpat sufletul

din via¡a lumii prin tine. Tu ai fost ¡u¡uroiul din care am
båut. ªi te-am cinstit cum se cuvine, ¿i ¡i-am pus chipul
pe cerul lumii. Tu pentru mii de oameni ¿i pentru mii de
ani de aici înainte e¿ti FEMEIA…Toate  femeile lumii se
aliniazå a¿a ca la armatå în spatele tåu…ªi tu le reprezin¡i.
E¿ti profetul lor…simbolul misterului femeiesc. (un car
trece scâr¡âind pe drum)

DOMNIªOARA POGANY: (tristå, misterioaså) Da,
Costache….a¿a este… (acela¿i scâr¡âit de car care trece
pe drum de la începutul lumii)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Dar cum sim¡i¡i voi
geniul ? Asta îmi este necunoscut. Tu cum sim¡i, cum ai
sim¡it ? (dupå un timp) Când veneai te percepeam ca pe
un fluture dând ocol lumânårii…

DOMNIªOARA POGANY: A¿a este… Eram un
fluture care veneam din beznå ¿i-mi ardeam aripile la
flacåra lumânårii tale…Da, eram fericitå. ªi-mi era bine.
(dupå un timp) Vezi, Costache…¿i noi, femeile, creem
lumea. Amândoi o creeazå…¿i bårbatul ¿i femeia. Înså
femeia este cea care a ¡inut ¿i ¡ine în pântecele ei lumea.
ªi istoria. (dupå un timp, oftând) Acolo, în pântecele ei
este geneza lumii. (ca ¿i cum s-ar lamenta) ªi ea ¿tie asta.
Simte lucrul acesta. Dacå nu ¿tie cu ¿tiin¡a, acolo în
subcon¿tientul ei, ea ¿tie asta. Incon¿tientul sau
subcon¿tientul ei ¿tie, ¿tie cå acolo, în pântecele ei, al
femeii, se alcåtuie¿te ¿i izvorå¿te lumea… De aia ea simte
bårbatul, îi intuie¿te geniul. Nu este ea cea care l-a creat ?
ªi dintre to¡i cei  pe care i-a nåscut îl întâlne¿te,
(tremurând, emo¡ionatå) îl întâlne¿te pe acela cu har, în
care Dumnezeu a pus har… Ea simte lucrul acesta. Cåci
este altceva decât ¿tia ea…(evocator) Ea nu pusese în
trupul acela har, ¿i nebunie, dar pe care ¡i-l då Dumnezeu,
¿i acum, iatå, ea-l vede, îl simte având acea mireasmå
dumnezeiascå. Ceva care este stråin de ea. Este stråin de
substan¡a ei, de banalitatea, de normalitatea ei, de
substan¡a omeneascå, påmânteascå. De aceea ea pretinde
så-l slujeascå, ¿i i se închinå acestui bårbat cu har. Dar pe
de altå parte ea ¿i fuge din calea lui.  (micå pauzå) Ioana
ta trebuie så fi fost o fatå bisericoaså, Costache, de a fugit
ea de tine, pentru cå la mine s-a întâmplat invers. La mine
curiozitatea de a pipåi harul, ce pusese Dumnezeu în tine,
¿i tinderea cåtre el au fost mai mari decât frica… ªi eu am
venit cåtre tine, am tins cåtre harul tåu. A¿a cum tu te
adåpi din femeie, bei din sufletul ei, aplecat ca o cumpånå,
la fel ¿i eu am fost, ca ¿i cum m-a¿ fi înål¡at sub cele
Dumnezeie¿ti ale cerului. În¡elegi cum?

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (pierdut, pustiu)
În¡eleg, în¡eleg…

DOMNIªOARA POGANY: (ca ¿i cum ar jeli) Femeia
este o ranå a materiei, Costache…o lacrimå.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Bårbatul singur e o
jumåtate. (trist) O jumåtate de ranå, o jumåtate de lacrimå,
o jumåtate de dor… La fel ¿i femeia singurå e tot o
jumåtate. Unul e påmântul, bolta lui ce se gåse¿te sub
câmpia påmântului, altul e cealaltå jumåtate a sferei, bolta
cerului. ªi unul ¿i altul cautå întregirea. Nu e întâmplåtor
faptul cå procrea¡ia, adicå crea¡ia de om, se poate face
numai atunci când bårbatul ¿i femeia sunt unul, adicå
sunt întreg, sunt sferå.  (ca ¿i cum ¿-ar reaminti) Atunci
poten¡a lui, a întregului, e cea mai mare, ¿i el e capabil de
procreare, de crea¡ie a lumii. Dar starea lui de întreg nu
poate dura o ve¿nicie, ci doar o clipå, ¿i în aceastå clipå se
produce procrea¡ia. (a obosit) Apoi cele douå jumåtå¡i
ale Totului se despart, ¿i fiecare, singurå, î¿i duce via¡a cu
gândul la cealaltå. ªi eu am våzut asta, ¿i le-am aråtat
oamenilor. (se aude limpede cântecul jalnic al unei påsåri
în pustiu)

DOMNIªOARA POGANY:  Da, Costache, ¿tiu…
CONSTANTN BRÂNCUªI: Da, întrebarea este dacå

fiin¡a umanå ar fi un întreg… Iatå, când se lipesc jumåtå¡ile
¿i se formeazå întregul, a¿a så råmânå în veci întregul.

DOMNIªOARA POGANY: Te gânde¿ti la femeie ¿i
la bårbat, Costache?

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  Da.
DOMNIªOAA POGANY: Ar muri.
CONSTANTIN BRÂNCUªI: ªtiu cå ar muri. Dar de

ce moare, aici e taina! (tace) Eu nu må gândesc la androgin,
pentru cå androginul este numai prefigurarea întregului,
sau cum se spune, este încercarea de a fi întreg e¿uatå…
este numai un avorton umilit al întregului. (tragic) Este
ca ¿i cum ai vrea så atingi cerul cu mâna, ¿i-¡i dai seama cå
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nu reu¿e¿ti.  (obosit, gâfâie) ªi atunci m-am apucat eu ¿i
am fåcut întregul. Dar vai, dupå ce l-am fåcut n-a fost
suferin¡å mai mare decât a mea! Era întreg dar era din
piatrå! Era întreg, dar era mort.  (ca ¿i cum ar halucina)
Ceea ce nu era adevårat, pentru cå tot întregul este viu! Or
întregul meu era din piatrå. Înså am încremenit.  Când am
våzut cå-¡i då iluzia cå este viu. Iatå, el parcå era viu, ¿i
pentru mii de oameni el este viu, înså eu ¿tiam dinainte cå
el nu este. (cu pumnii strân¿i) ªi mi-a venit atunci o idee,
så-l sparg cu ciocanul de spart piatra. Turbam ¿i eram
fericit totodatå, ¿i m-am speriat de nebunia mea, cåci
trebuia så må bucur de marea mea faptå, ¿i så må prosternez
în fa¡a ei. (undeva departe se aude sunetul unui corn de
vânåtoare)

DOMNIªOARA POGANY: (rar) Da, Costache,
artistul trebuie så fie în¡elept în fa¡a operei sale. Pe mul¡i
îi dezechilibreazå asta. Am våzut un poet într-un ora¿ de
provincie al Fran¡ei care în fa¡a unei cår¡i de poezie ¿i-a
pierdut min¡ile. (micå pauzå) Al¡ii se schimbå altfel. Tu
ai råmas acela¿i, Costache. ºåranul oltean, cioplitorul,
care confundå arta cu påmântul, cu dealul pe care-l urcå
pânå în vârf såpând. (cântecul privighetorilor izbucne¿te
într-un tufi¿ care   trebuie så se afle sub fereastrå)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Am ¿i eu clipe grele, de
chin, de durere , când må pierd în fa¡a pietrei, câteodatå
simt cum îmi este fricå, alteori îmi este teamå så nu
înnebunesc, dar îmi trece. (dupå un timp) Când îmi trece
îmi este bine… Înså vorba noastrå s-a abåtut… de la
jumåtå¡ile care trebuiesc så devinå întreg, ¿i când devin,
dacå ar sta mai mult în starea aceasta întregul ar pieri…
Adicå dacå întregul stå o clipå el perpetueazå via¡a, iar
dacå ar råmâne ¿i dupå clipa aceea, el ar pieri.  (intrigat,
speriat) De ce ?

DOMNIªOARA POGANY: (visåtoare) Nu-¡i dai
seama cå dacå femeia ¿i bårbatul ar råmâne îmbrå¡i¿a¡i în
ipostaza rutului, ¿i dacå  s-ar pierde ¿i nu s-ar mai putea
desprinde, ar muri epuiza¡i. Apoi ar muri de foame, apoi
ar muri de neodihnå, apoi ar muri de sete.

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (gânditor) A¿a este…
Dar nu la asta må gândesc eu. La altceva. Gânde¿te-te la
crea¡ie ¿i la întreg. Nu întregul este de vinå, ci pår¡ile.
Pår¡ile sunt în a¿a fel alcåtuite…Aici e drama. ªi atunci
nu în¡eleg cum så fac, cum så cioplesc jumåtå¡ile? Cå
jumåtå¡ile sunt fåcute så tråiascå jumåtå¡i, nu întregi.

DOMNIªOARA POGANINY: Jumåtatea este jumåtate
nu pentru cå este jumåtate, ci pentru cå-i lipse¿te condi¡ia
aceea ca så fie întreg. În acela¿i timp, asta e o metaforå a
naturii, omul tråie¿te numai ca jumåtate, ¿i nu ca tot, ca
întreg…Ca så-i fie mereu dor de cealålaltå jumåtate, ca så
tindå ve¿nic cåtre ceva. De aceea Dumnezeu l-a fåcut pe
om, care este jumåtatea Lui. (se  opre¿te trist) În clipa

când devine tot, când atinge starea de întreg, el piere. Ce
vrea så zicå, aici? A¿a se întâmplå ¿i cu geniul. De ce nu
poate întregul så supravie¡uiascå ? Pentru cå în clipa în
care devine întreg, el piere din alt întreg, sau el se simte
nefiresc în fa¡a lui Dumnezeu. (dupå un timp în care
tråie¿te iluminarea)

 CONSTANTIN BRÂNCUªI: Cred cå am gåsit. În
clipa când devine întreg, el devine Unul, ori Unul este
unul singur de la început. Nu pot exista doi de Unul în
Univers, ¿i atunci în chiar aceia¿i clipå el moare, el se
desparte în jumåtate. (uitând de domni¿oara Pogani)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (înviorat ¿i fericit
deodatå) Hm, dar ce ar fi dacå ar supravie¡ui el ? El, care
ar deveni unul? Înseamnå cå celålalt, Marele Unu devine

jumåtate. Ia stai! El devine, Marele Unu, jumåtate, pentru
cå acum îi lipse¿te ceva. Îi lipsesc cele douå jumåtå¡i care
au devenit Unul. Lipsindu-i ceva el nu mai este tot, el
devine în chiar acea clipå jumåtate. ªi Marele Unu cade
în haos. (dupå câteva momente de reflexie adâncå) Nu
cumva råsturnarea clepsidrei, cåderea Creierului univer-
sal în haos, devenirea lui Materie stelarå se petrece din
cauza a ceea ce se întâmplå? (dupå un timp) Doamne,
poate dezleg enigma  clepsidrei, ¿i a cåderii în haos a
Marelui Tot! (¡ipetele pescåru¿ilor se îndepårteazå triste)

DOMNIªOARA POGAY: Costache, Costache, m-ai
uitat…

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (care nu aude nimic) ªi
atunci totul este un fel de revoltå a unui Mic Tot, în fa¡a
marelui Tot, al lui Unu în fa¡a marelui Unu. Marele Unu
devenind în clipa aceea jumåtate. Dar el, marele Unu,
devenind jumåtate, el nu-¿i mai poate gåsi jumåtatea ca
så redevinå Unu. De aceea el va cådea în haos. (micå pauzå)
Dar de ce numai el, Marele Unu, poate rezista procreând,
pentru cå marele Unu este o procrea¡ie ve¿nicå,
subordonatå lui, con¡inutul lui este o procrea¡ie ve¿nicå.
De ce el supravie¡uie¿te ? (cade pe gânduri)

DOMNIªOARA POGASNY: (care s-a ridicat
asemenea unei stafii ¿i pleacå) Costache, Costache, m-ai
uitat, Costache…Pierdut e¿ti în gândurile tale ¿i în negura
timpului…

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (care n-a auzit-o) De ce
supravie¡uie¿te Marele tot ? (Se plimbå agitat prin ate-
lier. Este de nerecunoscut)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (urlând) De ce
supravie¡ui¿te Marele Tot? (dupå un timp în  care stå
cåzut în genunchi, mai lini¿tit) Dar oare Marele Tot,
Creierul universal, cåzând în haos, devenind materie
stelarå procrea¡ia începe iar ? (dupå un timp în care se
gânde¿te)

CONSTANTIN BRÂNCUªI  (råvå¿it) Nu cumva totul
devenind Creier universal, ¿i structurile  lui, infinitatea
elementelor lui ajung în pozi¡iile ideale, ¿i atunci Totul,
Întregul, nu mai este capabil de crea¡ie, el se surpå luând-o
de la început, de la materia stelarå? (dupå un timp)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Dar oare acel creier, acea
fiin¡å universalå este ea fiin¡å ? Eu, un spirit chinuit,
pierdut în începutul perioadei, între douå råsturnåri ale
clepsidrei, eu pe cine så iubesc mai mult, creierul univer-
sal sau materia stelarå ? Sfâr¿itul ori începutul, clepsidra
plinå ori clepsidra goalå? (dupå un moment lung de tåcere)
Doamne, spiritul meu iar se gåse¿te acolo unde cåile se
despart ¿i eu nu ¿tiu pe care cale s-o apuc, ¿i numai
instinctul sau intui¡ia må conduc ! (dupå câteva momente
de reflexie) Nu, nu ! Geniul este ca un elastic întins, este
ca o razå plecatå în întuneric, el nu se gåse¿te în råscrucea
cåilor, cum må gåsesc eu. (tace, lini¿tea care se laså face

så se audå valurile unei måri tålåzuind)
CONSTANTIN BRÂNCUªI: (i se cite¿te deznådejdea

pe fa¡å) ªi atunci ce sunt eu, ce este cu mine  în lume, în
univers, în timp, în noianul timpului ?  (micå pauzå) Voi
dezlega eu vreodatå taina ce må chinuie ? (dupå un timp)
Ori eu nu sunt geniu, ori am trecut dincolo de geniu ?
(meditând) Dacå stau ¿i må gândesc, trebuie så fi trecut de
starea aceasta. Geniul este starea de tindere cumplitå cåtre
obiectul poeziei, cåtre obiectul descoperirii. Geniul
înseamnå clarviziunea ¿i tinderea. Geniul este un fulger
cumplit care ilumineazå ¿i arde. Ori eu sunt un påstor, un
cioban din mun¡ii Olteniei, care merg cu o lampå în
mânå…(trist, ca ¿i cum ar plânge) înså eu am trecut
dincolo de geniu. Geniul meu s-a stins, ori eu i-am
supravie¡uit ? În spa¡iile reci în care am påtruns ¿i pe care
le-am stråbåtut el s-ar fi stins cum s-a ¿i stins. (dupå un
timp)

CONSTRANTIN BRÂNCUªI: A¿a este într-adevår?
Geniul este boalå ? Ori eu pânå la 3O de ani am fost bolnav!
Boala crea¡iei, boala, suferin¡a de a crea… oare aceasta
este mai rea decât boala dragostei?  (zâmbind amar) Îmi
aduc aminte de boala aceasta, a dragostei. ªi de boala de
femeie care este altceva, ¿i care se trag una din alta. Este
boala de jumåtatea cealålaltå. Ele sunt boli asemånåtoare,
boli ale întregirii. Boli ale suferin¡ei jumåtå¡ii de cealålaltå
jumåtate ! (tace)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: A¿a trebuie så fie…Cåci
ce sunt fugile mele…când eram copil, apoi båietan,
fugeam de acaså… Fuga copilului care am fost, la
Boiangeria de la Târgu-Jiu, fuga la Slatina ¿i de aici la
Craiova….ªi apoi fuga în lume. (respirå adânc, ca ¿i cum
¿i-ar da sufletul) Dacå n-a¿ fi fost geniu n-a¿ fi fugit… Era
dorul åla în mine, înså era mers în pustiu ¿i la nimerealå.
Era mers cåtre ¡inta pe care o ¿tiam eu acolo în mine. Dacå
må gândesc, copilåria ¿i tinere¡ea mea seamånå cu cea a
lui Rimbaud, a copilului minune al poeziei. (tace, molfåie
ceva) Ce-o fi fost în sufletul fiin¡ei åleia? Coresponden¡a
dintre  suflet ¿i poezie este indiscutabilå, când se treze¿te
instinctul  poeziei te târå¿te dupå el ¿i te duce a¿a cum se

duce întins un armåsar. (întristându-se) Apoi, când a venit
clarviziunea la mine, s-a terminat. A apårut frâna. Celålalt
instinct, instinctul de conservare a luminat totul. El a in-
tuit marea stråbatere, ce misie grea am de îndeplinit, ¿i
atunci a oprit arderea, a apårut lini¿tea… ªi eu mi-am
¿tiut de la început via¡a mea toatå. (tace câteva momente)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Uite, la asta nu m-am
gândit niciodatå. Existå altceva, altå fiin¡å, mai presus de
geniu. (mormåind) Så scriu, ¿i asta în piatrå. La geniu
instinctul de conservare este umbrit ¿i fals, distrus de
celålalt instinct, Instinctul cunoa¿terii, al crea¡iei, care-l
târå¿te sålbatic dupå el. (dupå un timp) Dar de unde asta,
de ce se întâmplå a¿a ?  (se gânde¿te) De acolo cå vederea
geniului este razå în noaptea universului… pe când
vederea fiin¡ei care trece dincolo de geniu, vederea ei,
este sfera totului…(înfrico¿at, chinuit) Doamneee, cum
am ajuns la adevårul acesta ? Vederea este sfera Totului.
Eu våd totul. (dupå un timp) Asta cred cå vine ¿i de la
patrie, de la ¡ara ¿i de la påmântul neamului tåu. (convins,
trist) De acolo trebuie så vinå, de la påmântul îmbibat cu
sufletul ¿i sângele stråmo¿ilor. (dupå câteva clipe)

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (¡ipetele pescåru¿ilor
se aud foarte aproape, dureros) La început prea gâlgâia
totul în mine. Raza vederii era gâlgâire. A¿a cum lumina
unei lumânåri ar arde prea puternic, ¿i ar topi prea repede
biata lumânare. (respirå adânc, geme, ca ¿i cum ar plânge)
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Påmântul åla, påmântul åla care e culturå, nu e piatrå, ori
substan¡å geologicå.  (geme) Doamne, când arå plugul pe
plai românesc arå prin sufletul dens care s-a tot depus cu
fiecare mort, ¿i s-a båtåtorit ca påmântul din tindå. ºåranul
român când månâncå pâine, månâncå suflet. ªi la început
era atâta suflet cå gâlgâia prin mine ca vântul prin fluier.
(amintindu-¿i) Puteam så må pråpådesc. Vântul ala må
sufla ca pe un fulg. El m-a suflat la Târgu Jiu, de aici la
Craiova, ¿i m-a dus ca pe o corabie cu pânze la Paris. ªi
aici s-a produs marea luminare. (respirå gâjâit) Privirea,
raza aia a ajuns  pânå la capåt, ¿i s-a uscat pe sfera Totului
pânå a devenit ea înså¿i Sferå. De acum eu am ¿tiut cât am
de spus ¿i ce am de spus. (dupå un timp)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Instinctul de conservare
e asemeni unui opai¡ care-¿i trage rådåcina din påmântul
stråmo¿esc, de unde este hrånit ¿i de unde îi vine lumina.
(dupå un timp) Åla m-a ¡inut…Åla trebuie så må ¡inå în
via¡å pânå så aråt tot.  Så spun tot. Så-l pun în piatrå.  (a
obosit) A ¡inut tuberculoza pe loc hrånind-o ¿i pe ea.  ªi
mi-a ¡inut în frâu arderea. Numai astfel nu m-am pråpådit.

Pentru cå iluminarea s-a fåcut acolo în el, în påmânt, adicå
în sufletul ce-a devenit påmânt. În el era atât de pus încât
nu se mai putea spune nici într-o mie de ani. (pe dealurile
dimprejur se aud tålångile unei turme. Sculptorul pare a
asculta) Spa¡iul spiritual al românilor, oricât ar fi de
cântat, sunt prea multe în el ca så fie spuse într-un veac.
De aceea s-a orânduit ca eu så nu dau totul într-o clipå, ci
într-o via¡å. ªi så dau Totul, adicå så dau sfera. Am reu¿it
eu oare så dau sfera? (dupå câteva momente de gândire)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (se aude primåvåratec
susurul unui izvor de munte) Am reu¿it eu så cuprind Totul,
adicå opera mea se înscrie, sau descrie sfera ? Bine ar fi så
fie aproape de sferå. ªi sfera så nu se fi închis, cåci totul
atunci ar înnebuni, ar atinge ipostaza perfec¡iuni, ¿i ar
urma cåderea în haos. (respirå greu) Elementele operei,
care sunt jumåtå¡i, s-ar aduna în întreguri, sau s-ar aduna
într-un tot, ceea ce este acela¿i lucru, dupå care ar urma
cåderea în haos. Ceea ce ar fi cumplit, cåci totul se înscrie
într-un sens devenind cådere… Ele existå de acum
pierdute (tragic). La lucrul acesta må cutremur. (dupå un
timp)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (chipul transpirat i se
însenineazå u¿or) Doamne! Oare e adevårat !? Nu poate fi
adevårat…! (devine înspåimântat) Nu, nu, (înspåimântat)
nu poate fi adevårat…! Clepsidra mai are mult pânå så se
umple, ¿i nici pe departe nu poate fi vorba de un creier
universal. Nu, nu se poate! (tremurå, e foarte speriat)
Atunci trebuie distruså! (urlå)  Så distrug, så distrug! (aratå

ca un dement, barba îi zboarå în vânt, ochii îi lucesc
sålbatic, sudoarea îi curge  pe fa¡å, se repede, pune mâna
pe un ciocan ¿i sparge câteva lucråri în culmea demen¡ei.
Face bucå¡i una din opere. Dupå ce o sparge o prive¿te
pe cea råmaså întreagå. Råsuflarea îi e ¿uieråtoare.
Încetul cu încetul se lini¿te¿te)

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (epuizat, pierdut) Acum
nu mai e sferå. Nu mai este unul. Marele Unu nu mai e în
primejdie. (ia cioburile în palmå)

CONSTANTI BRÂNCUªI: (plânge) Nu se mai
cunoa¿te nimic. Ce statuie o fi fost? Så n-o fi spart pe cea
bunå ? Coloana sfâr¿itului trebuie så fie opera cea mare.
Ea e acolo departe în Târgul åla nenorocit. Pe izlazul pe
care pasc caii.  (micå pauzå) Cai priponi¡i de Coloana
fårå sfâr¿it.  (cu mâna întinså, ca ¿i cum i-ar vedea)  Våd
caii priponi¡i de Coloana  fårå sfâr¿it.  Ce metaforå cumplitå
o mai fi ¿i asta ? (î¿i acoperå ochii cu mâna) Nu, nu vreau
så våd, este ¿i a¿a prea mult pentru o minte omeneascå.
(prive¿te pe fereastra atelierului. Privirea îi este duså
departe) Acum sunt mul¡umit. Doamnee ! Chiar dacå am
pierdut o operå, am salvat marele Unu. Dacå pietrele astea
se adunau ¿i între ele formau Totul, Întregul, adicå acel
Unu, ¿i dacå acel Unu supravie¡uia clipei, atunci marele
Unu devenea jumåtate. (se îneacå, tu¿e¿te) Ar fi fost o
crimå, ar fi fost un sacrilegiu uria¿. Nu, nu aveam voie så
provoc cåderea în haos a marelui Unu. Så înceapå totul de
la zero, adicå de la materia stelarå… (dupå un timp)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Dar sunt eu sigur cå totul
se petrece a¿a? Este adevåratå oare ridicarea ¿i decåderea
în haos a Universului ? (dupå un timp) Doamne, existå !
aratå-mi-Te pentru o clipå, ca så am cu cine vorbi! (trec
câteva momente) Dar dacå nu este a¿a ? ªi mi-am distrus
degeaba lucrarea? (împåcat) Mai bine så fiu eu sigur. Så
fiu lini¿tit. (micå pauzå) Ce lucru uria¿, så fii lini¿tit, senin
în fa¡a universului ! (se întoarce. Observå dispari¡ia
domni¿oarei Pagany) Unde e¿ti? (clipe¿te des din ochi, se
vede cå este disperat) Unde e¿ti ?? (respirå des, gâfâind)
Ai plecat ? (aratå speriat ¿i mirat în acela¿i timp) Poate
cå nici n-a fost…A fost doar amintirea ei, doar o
pårere…(tace câtva timp)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (împåcat) Bine cå a
venit. Îmi era dor de femeie…Mi-a fåcut bine…M-a mai
lini¿tit. ªi gândul mi s-a dus departe în timp. Parcå ar fi un
fum sub¡ire de ¡igarå, plecat dintre oameni departe în
univers…ªi acum oamenii nu se mai våd, sunt singuri.
Må amenin¡å primejdia dispari¡iei, ¿i a risipirii…(dupå
un timp) Sunt senin…ªi båtrân…Så råmân senin în fa¡a
timpului ¿i a universului….Oare a fost ea cu adevårat ?
(gândindu-se) Mi-e teamå så nu mi se facå o datå dor de
ea så urlu de durere… (¿tergându-¿i transpira¡ia) Acum
îmi este mai bine…

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (nelini¿tit deodatå) De
ce mi-e mai bine ? Îmi era dor de mama…am visat-o pe ea
, ¿i mi-a trecut. (trist) Ce-o fi fåcând mama acolo, departe…
în såtucul acela de case cu bârne? Mereu te aud, mamå,
tråind pe lume. (atent, speriat deodatå) Ce este asta ? Nu
este nici dor, nici durere, nu e nici veselie, nici melancolie
… parcå melancolie este, dar este asemenea unui dor dupå
ceva. Ca ¿i cum a¿ fi aer sau vânt ¿i m-a¿ risipi cåtre tine,
mamå….¿i cåtre tine, femeie iubitå. (dupå un timp)

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (scâr¡âitul fântânii se
aude ca la el în Hobi¡a) Doamne, în¡eleg ce este asta….Cu
mama må leg de lume, må leg de påmânt, må leg de mo¿ii
¿i stråmo¿ii no¿tri, de istorie. (îi vine så plângå, e un båtrân

chinuit de vedenii) Lumea vine în urma mea înaintând
cåtre un orizont argintiu, iluminat de un råsårit nevåzut,
¿i vine greu, ¿i eu m-am dus prea departe în adâncul
pustiei… ¿i legåtura cu lumea, cu omul, îmi este puså in
primejdie, ¿i atunci începe så batå acel vânt  care este
dorul de mamå…(acum plânge de-a binelea)  ¿i sufletul
meu simte, ¿i se îndoaie de adânca durere a lui. (trec câteva
momente). ºi-o fi dor, mamå, de nu mai po¡i. ºi-o fi dor
de-¡i vei sim¡i carnea neagrå cum e cårbunele. ªi m-ai
vrea lângå tine, så må vezi, cine ¿tie, poate nu mai ai mult,
¿i ai vrea så må vezi.  (îi tremurå glasul ¡i mâinile) În¡eleg,
în¡eleg ce e în mintea ta. Doamne, iartå-må! (trec câteva
momente) ªi nu peste mult timp ¿i eu må voi duce, mamå.
Laså cå ne vom întâlni acolo, ne vom întâlni ca doi
tovarå¿i. (î¿i ia tâmplele în palme) Doamne, mama e

moartå de mult, ¿i ea pentru mine tot mama mea råmâne.
(urlând de durere) De ce murim? Eu am luptat împotriva
mor¡ii…Cu ce am luptat împotriva ei ¿tiu. (tace) Cu arta
¿i cu geniul meu ! (¡ipetele pescåru¿ilor se aud din ce în
ce mai tare, tragice)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Sunt vinovat cå am
luptat singur? Sunt! Înså ce puteam face ?! Pânå acum în
istorie împotriva mor¡ii nu se poate lupta decât a¿a, cu
opera.  Prin artå. Poe¡ii ¿i arti¿tii sunt primii care s-au
ridicat împotriva mor¡ii, ¿i ei au råmas. Ele sunt singurele
fiin¡e vii ale istoriei, spiritul lor ne înso¡e¿te permanent.
(micå pauzå) Dupå ce mi se va duce stârvul åsta , spiritul
meu va înso¡i omenirea mii de ani, o va înso¡i pânå la
råsturnarea clepsidrei, apoi se va termina ¿i el, va deveni
materie stelarå… Poate nu va deveni, clepsidra nu se va
råsturna…(dupå un timp) Doamne, må doare înså aceastå
nemurire ! Sunt fericit de ea , dar må ¿i doare! Îmi e parcå
dor de ceva, ¿i nu ¿tiu de ce. Înså ce au fåcut poe¡ii, pictorii
¿i sculptorii? (tace deodatå) Moartea n-a fost învinså…Ce
au fåcut ei este cå numai au trezit cu nemurirea operei lor
acel dor, acea såmân¡å de eternitate care zace în
incon¿tientul fiin¡ei umane , în adâncul omului…ªi le-au
aråtat oamenilor ce se poate. Ei, oamenii, sunt operele
naturii ¿i ale istoriei, mai mari decât ni¿te cår¡i, ori decât
statuile mele ¿i cu atât mai mult ar trebui så fie nemuritori.
(dupå un timp)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Dupå arti¿ti vor veni
oameni de ¿tiin¡å, medici, chimi¿ti, fizicieni, biologi, ¿i
vor lupta ¿i ei împotriva mor¡ii. Al doilea atac va fi cel
decisiv, ¿i oamenii vor tråi sute de ani, ¿i mii de ani.
(zâmbind trist) O, Doamne, de-ar tråi omul o mie de ani,
altfel a¿ sim¡i eu acum, ar fi ca ¿i cum a¿ avea în fa¡å mii de
ani de crea¡ie, ¿i  câte n-a¿ face, ¿i  câte n-a¿ spune omului.
(înviorat) A¿ gråbi ajungerea Omului acolo unde clepsidra
se umple, a¿ trece dincolo… Clepsidra ar începe så creascå,
så creascå la infinit. (tace iar) A¿a trebuie, trebuie så må
reîntorc ¿i så devin materie moartå. Plec mul¡umit…Pot
så spun cå mi-am fåcut datoria. Uite, tu te-ai dus ¿i eu nu
¡i-am spus asta…ªi poate ¡ie nici nu ¡i-a trecut prin
minte…(cântecul unui coco¿ se aude stins în noapte) Tu
trebuie så fii fericitå, mamå…Dintre toate mamele care
s-au perindat prin istoria asta, tu ¡i-ai fåcut datoria cum
pu¡ini oameni ¿i-au fåcut-o…Cum pu¡ine mame ¿i-au
fåcut-o. Pentru cå ai dat un fiu care a dus fåclia lumii
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mai departe, care a fåcut atât de mult pentru omenire,
pentru binele ei…(dupå un timp)
CONSTANTIN BRÂNCUªI: (cu chipul iluminat, ca

un copil) O, ce fericite trebuie så fi¡i voi….Toate mamele
de la începutul lumii care a¡i dat fii grozavi, ce au dus
lumea mai departe… (gemând de durere) Ce fiin¡e trebuie
så fi¡i voi…Vå våd în lumea cealålaltå, pe ni¿te plaiuri
line ¿i luminate, cum merge¡i fericite, cu chipurile
luminând de bucurie. De bucuria de a fi dat în istorie mari
creatori, cum merge¡i pe colinele antice ale lumii de
dincolo, ¿i ce luminå este, ¿i ce frumos este afarå , pe
coline, ¿i voim merge¡i pe colinele raiului…V-a ales
Dumnezeu pe toate….ªi o våd ¿i pe mama printre voi.
Parcå e¿ti pu¡in speriatå, mamå…dar e¿ti fericitå. (ca ¿i
cum ar plânge) Acum ¿tiu cå e¿ti fericitå, mamå, ¿i eu am
fost åla, Costache al tåu, copilul care a fugit de acaså…¿i
tu ai tremurat pentru el…(dupå un timp. Ridicându-¿i fa¡a
¿i privind departe, ca  ¿i cum s-ar trezi dintr-un vis)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (e lac de sudoare)
Doamnee, ce reverie  a fost asta !? Parcå ar fi fost un vis
frumos!  (råsuflå greu) Îmi era dor de mama, må chinuia
råu dorul de ea, ¿i acum o våzui…Era pe ni¿te dealuri
luminate, mirosind a gutui, ¿i era fericitå. (trec câteva
clipe)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (e foarte singur) ªi eu
sunt mul¡umit, mamå. Poate cå este mai bine cå n-am fost
alåturi, cåci tu m-ai fi împiedicat. De când am plecat în
lume am fost un o¿tean ce luptå în pustie, departe, cu
nevåzutul ¿i neauzitul. (privind ca un orb înaintea lui)
Eu le-am låsat pe toate, mamå, plåceri ¿i toate, ca så fiu
singur ¿i lucid, puternic, acolo, în fa¡a infinitului ¿i
necunoscutului. A¿a cum soldatul stå în front, în båtaia
pu¿tii du¿manului, eu am stat zeci de ani singur, cu pieptul
descoperit în fa¡a infinitului. A fost greu mamå, tare greu,
nici n-a¿ putea povesti (micå pauzå)  Cum se poate descrie
ceva ce nici nu poate fi prins în cuvânt ? A fost ca ¿i cum
a¿ fi fost jupuit de piele ¿i a¿ sta într-un vânt puternic ce
bate din univers, dinspre necunoscut…¿i e rece. ªi senza¡ia
este usturåtoare, dar e de fericire! Ce fericire ascu¡itå,
¡ipåtoare a fost via¡a mea, mamå ! (dupå un timp) Så fim
mul¡umi¡i ¿i mândri cå noi suntem ferici¡i, mamå !
Amândoi, ¿i lucrul acesta ne leagå. Noi suntem printre
pu¡inii oameni ferici¡i ce au apårut ¿i s-au perindat pe
planeta aceasta, de la începutul tuturor începuturilor.
(apoi, ca ¿i cum s-ar trezi. Undeva un câine urlå a mor¡iu)
Doamne, ce este cu mine ? (speriat deodatå) Prea mi-a
slåbit aten¡ia, ¿i må furå un fel de somn ¿i de amintire. Nu
cumva nu mai e mult ?

SCENA III-a

 Acela¿i décor ca în scenele anterioare. Brâncu¿i e
întins pe pat. Respira¡ia îi e grea, îi sclipe¿te fruntea,
galbenå ¿i îmbåtrânitå, de sudoare. Se pare cå sunt
ultimele clipe ale artistului. Valurile mårii se aud pustii,
lovindu-se de stânci. Când ¿i când ¡ipetele pescåru¿ilor
sfâ¿ie våzduhul.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (gemând) Mamåå,
råspunde-mi tu…(brusc îl îneacå tusea. Dupå ce s-a mai
lini¿tit) E ca ¿i cum ar fi acela¿i lucru de a¿ muri, ori de
n-a¿ muri. Ce ciudat… Så fie acela¿i lucru? Nu credeam så
ajung aici, ¿i totu¿i am ajuns. (dupå un timp) E bine oare,
e råu? În general nu este bine ca omul så ajungå aici… Så
las asta cu gurå de moarte… Înså nu trebuia så ajung aici…
Eu mi-am fåcut datoria. Eu mi-am fåcut datoria de om…
Parcå totu¿i, înså simt ceva… Nu e dor, e mai slab decât
dorul, e ceva greu de descris (trupul i se contractå, î¿i
ridicå fruntea, se uitå ca la ceva care s-ar apropia venind
din cer. Prive¿te atent împreunându-¿i sprâncenele. E
pu¡in speriat.)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: E porumbelul! De unde
o fi? (micå pauzå) Trebuie så fie un semn. Dacå e
porumbelul înseamnå cå e bine…(valurile mårii se aud
spårgându-se de ¡årm)

VOCEA: Nu te bucura, Costache, nu te bucura. N-am
venit så te iau, am venit så te judec.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (fåcând ochii mari, e
speriat) Vorbe¿te! Parcå ar fi vocea tatålui meu! (î¿i ¿terge
sudoarea de pe frunte) Så må judeci? Dar cine e¿ti tu ?

VOCEA: (ecou îndepårtat) Sunt chipul Domnului,
iar în mine e duhul Lui… ªi am venit så te judec…

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (are ochii nefiresc de
mari) Ai venit så må judeci? Dar nu m-am judecat eu
singur toatå via¡a… ªi mai e celålalt judecåtor, mai aspru
¿i mai neînduråtor decât mine, opera. (este epuizat, vorbe¿te
cu mare greutate) Nu må judecå ea oare tot timpul? ªi n-a
mai fost alt judecåtor care m-a judecat? Istoria. (se aud
triste valurile mårii spårgându-se de ¡årm) De atâ¡ia ani
eu tråiesc ca ¿i cum a¿ fi fost în fa¡a judecå¡ii…Am muncit,
am mâncat, am iubit, am suferit, mi-am fåcut treburile
stând drept în fa¡a ochiului judecå¡ii…Cåci asta e via¡a

unui artist, ¿i a unei con¿tiin¡e cum e a mea… e mereu în
fa¡a judecå¡ii…(trece un timp, obosit) Uite, poate de aceea
eu am uitat de judecata ta…Dacå trebuie så må judeci ¿i
eu am uitat, iartå-må, Doamne! (epuizat se laså så cadå
pe spate)

VOCEA: Da, trebuie så te judec.
CONSTANTIN BRÂNCUªI: Am gre¿it cu ceva?
VOCEA: Ai gre¿it. Dar nu e vorba de asta. ªtii bine

cå nu e suflet care så nu fie judecat. Aceasta este esen¡a
spiritului. El judecå ¿i este judecat.

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (ridicându-se din nou
în coate cu mare greutate) Bine, Doamne, dacå e

a¿a…M-am lini¿tit acum…Må speriasem când am auzit
cå ai venit…De judecatå n-am înså de ce så må tem…

VOCEA: Gre¿e¿ti, Costache. Ve¿nic trebuie så ne
temem de judecatå.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Nu, Doamne, eu zic cå
omul nu trebuie så se teamå de judecatå.

VOCEA: (amenin¡åtoare) Må înfrun¡i?
CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (speriat) Nu, Doamne,

nu te înfrunt. Asta înseamnå cå må simt împåcat…Cå sunt
umil ¿i cå mi-am fåcut datoria…Eu mi-am fåcut datoria,
Doamne!

VOCEA: Nu ¡i-ai fåcut-o, Costache…
CONSTANTIN BRÂNCUSI: De ce , Doamne?

Aratå-mi…
VOCEA: ºí-ai uitat datoriile de om, ca så dai  totul

geniului…Ai luat de la om ¿i i-ai dat geniului…
CONSTANTIN BRÂNCUªI: A¿a e, Doamne…Dar

dacå n-a¿ fi fåcut a¿a, n-a¿ fi fåcut multe lucruri, n-a¿ fi
ajuns unde am ajuns, ¿i n-a¿ fi fåcut tot ce am fåcut…

VOCEA:  (ca ¿i cum s-ar gândi) Se poate så ai
dreptate…Trebuie så fiu bun cu tine…Înså de un
lucru…nu pot så te iert, Costache…De copii…N-ai fåcut
copii…

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (epuizat, se laså så
cadå) Dar eu am avut dreptul så nu fac copii,
Doamne…Geniul are dreptul…Cåci el face  pentru spe¡å
mai mult decât cel ce face copii…

VOCEA: Nu, Costache, n-ai dreptate… Acest drept
nu-l are nimeni... Geniul nu are voie så ucidå.  ªi dacå nu
are dreptul så ucidå el nu are dreptul nici så nu facå copii,
lucrul asemenea cu pruncul…

CONSTANTIN BRÂNCUªI :  (încearcå så
zâmbeascå, de fapt aiureazå) Da, Doamne, a¿a este.
Recunosc. Mi se lumineazå mintea ¿i våd cå a¿a e…
Iartå-må, Doamne, îmi cer luare din pedeapså… Înså eu
care am crezut toatå via¡a, ¿i apoi au mai fost ¿i
împrejurårile…

VOCEA: (milindu-se de el) Vezi, Costache…
CONSTANTIN BRÂNCUªI: Ce så fac, Doamne…

Acum e târziu. Am fåcut în schimb altceva…
VOCEA: Ai fåcut, nimic de zis, înså nu e acela¿i

lucru. Prima datorie a fiin¡ei omene¿ti este så ducå mai
departe decât ea via¡a. Aceasta e datoria fiecårei vietå¡i
låsate de Mine. Ori  tu n-ai dus mai departe via¡a, decât
partea ta.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (trist) Într-un fel am
dus-o ¿i eu, Doamne.

VOCEA: Nu e via¡a, Costache. Ne în¿elåm, dar nu e
via¡a. Trupurile oamenilor sunt înlån¡uite, ele se ¡in de
mânå, totul se ¡ine de mânå cu tatål såu ¿i cu fiul såu, ¿i
a¿a ca ¿i cum ar fi ni¿te påduri pe o câmpie nesfâr¿itå…
ªirurile de oameni care se ¡in de mânå vin din adâncul
timpului. (oftând u¿or) ªi påcatul trece prin ei, venind
din începuturi. Påcatul originar, este a¿a cum trece
curentul prin sârmå, ¿i pe ultimul cu care se terminå ¿irul

tåu se va opri… odatå cu tine, Costache. În timp ce ¿irurile
de oameni de alåturea vor continua så meargå înainte la
infinit. (micå pauzå) Numai al tåu o så råmânå undeva,
pe când celelalte se vor pierde în zarea timpului.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (parcå ¿i-a mai revenit)
Da, Doamne, eu m-am jertfit pe mine, ca så le dau lor
puterea mea, så meargå cu ea înainte, ¿i så învingå. Eu în
graba mea am purtat sufletul meu ¿i toatå puterea mea ¿i
le-am dat-o lor ca så le-aråt calea ¿i så le dau tårie s-o
urmeze, ¿i tu pe mine må învinuie¿ti.

VOCEA:  ªirurile sunt coloane infinite, Costache,
ele merg a¿a la infinit, numai neamul tåu, sensul  tåu s-a
oprit. De aceea ai fåcut tu Coloana nesfâr¿itului.

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (ascultå, rar) Da,
Doamne, a¿a e… Dar eu sunt åla, Doamne, care a dat mai
mult, ¿i acum, iatå, tot eu  sunt ål mai sårac, cel asupra
cåruia cade pedeapsa Ta…Judecata asta nu este dreaptå,
Doamne. Mi se pare cå eu ar trebui så fiu råsplåtit, nu
certat….

VOCEA: Într-un fel ai ¿i tu dreptate, Costache, dar ai
încålcat legea cea dintâi a conservårii ¿i a
procrea¡iei…Geniul are voie så facå orice numai så nu
ucidå ¿i så nu procedeze. Când crea¡ia lui nu este crea¡ie
de via¡å, este un fel de umilire a crea¡iei. Dar atunci când
geniul lui ar fi atât de mare, dupå ce a cioplit statuia, så-i
dea via¡å, s-o ridice din noapte, cum a fåcut Orfeu, el, cel
mai mare dintre to¡i arti¿tii lumii. El este singurul. El este
singurul care s-a salvat dintre oameni ¿i a ie¿it la suprafa¡å,
în timp ce voi ceilal¡i a¡i råmas jos în subteranå, în
întuneric, a¿a cum zice Dostoievski, de care cred cå ai
auzit….

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (trist, pierdut) Da,
Doamne, am auzit…

VOCEA: Vreuna dintre statuile tale a prins via¡å, ¿i
merge ca omul pe lume, ¿i na¿te la rândul ei ¿i ea via¡å ?

CONSTANTIN BRÂNCUªI : (trist) Nu, Dooamne…
VOCEA: (cåinându-l) Vezi, Costache, cå ai gre¿it în

fa¡a mea…
CONSTANTIN BRÂNCUªI: Da, Doamne…este

adevårat. Dar vinovat nu sunt. Ci trebuie så må råsplåte¿ti.
Eu cred în opera mea ¿i în truda mea, ¿i må ¿i îndoiesc de
ea, ¿i tu vii ¿i zici cå nu am fåcut ce n-am fåcut. ªi må
pedepse¿ti ca ¿i cum n-a¿ fi fåcut nimic. (gemând) Nu e
drept, Doamne… (¡ipetele pescåru¿ilor se aud uimitor de
aproape)

VOCEA: Spune, omule…
CONSTANTIN BRÂNCUªI: (trist) Accept, Doamne,

cå sunt vinovat. Înså nu pot så accept cå am gre¿it. Iar

dacå sunt vinovat este pentru cå Tu nu i-ai låsat omului
nici o ¿anså de a se salva de vinå. Vina de a fi om. (un car
cu boi se aude trecând pe drum) Înså de gre¿it nu am
gre¿it, Doamne…Cåci dacå a¿ fi fåcut statuile mele nu
din piatrå, ci le-a¿ fi fåcut vii, Te întreb, ar mai tråi, ar mai
rezista ele mii ¿i mii de ani, pentru cât le-am fåcut eu ?
(ascultå cu auzul încordat) Sau , dacå prin talentul meu,
care e darul Tåu, Tatå ceresc, le-a¿ fi dat via¡å, mi-ar mai fi
råmas ele fidele gândului meu? Ar mai fi påstrat ele
expresia ¿i ideea ce-am pus-o în ele? (dupå un timp) Nu,
Doamne! Cåci dupå legile interioare ale vie¡ii s-ar fi
schimbat, pierzând ce am pus eu în ele, sufletul, spaima,
visurile mele, nelini¿tea, speran¡a… (gemând) ªi atunci
munca mea n-ar mai fi avut nici un rost. Aståzi n-a¿ mai
putea sta în fa¡a Ta ¿i n-a¿ mai putea spune înaintea Ta cå
mi-am îndeplinit datoria.

VOCEA: (dupå mult timp, tristå) Ai dreptate,
Costache…
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CONSTANTIN BRÂNCUªI: (amårât) Vezi,
Doamne…
VOCEA: Dar bine ar fi fost så le dai ¿i via¡å, ¿i så le

faci så-¿i îndeplineascå menirea lor pe care le-o dau
creatorii. Adicå cea pe care ¡i-am dat-o Eu ¡ie…(clopotele
unei biserici se aud parcå de pe lumea ailaltå)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (pare în¡epenit,
nelini¿tit, chipul îi este galben) Ar fi fost, Doamne, dar
vezi, aici Tu e¿ti de vinå. Cåci ai pus în mine prea pu¡inå
putin¡å. Iar în oamenii de rând nici atâta… Tu n-ai putut
så pui în mine, în om, mai multå putin¡å ¿i de aceea nici
omul nu poate. (trist) Vezi, Doamne deci, cå Tu e¿ti cel
vinovat…

VOCEA: Nu e bine, Costache…cugetul î¡i este prea

seme¡…
CONSTANTIN BRÂNCUªI: (meditând, trist, ca de

pe altå lume) Nu-mi este, Doamne…gråiesc numai
adevårul. De multe ori în via¡å te-am blestemat pentru
lumea ¿i pentru condi¡ia în care m-ai creat. Mi-ai pus pe
umeri o crucea prea grea, ¿i într-o lume prea câinoaså… ªi
din pu¡in ¿i din nimic, prin truda mea, eu am izvodit o
operå ce va råmâne, ¿i le-am dat oamenilor luminå ca så-¿i
lumineze mintea ¿i via¡a. (se opre¿te sleit de puteri) Pe
când Tu, Doamne, ai dat întuneric, ¿i le-ai dat oamenilor
teama de Tine, ca så te urmeze ¿i så Te venereze de
spaimå…

VOCEA: (se simte mânia în glasul Lui) Apleacå-¡i
fruntea în påmânt, Costache, ¿i umile¿te-te…

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Nu, Doamne, pentru cå
toatå via¡a mea a fost umilire, Tu toatå via¡a m-ai umilit,
iar înål¡area este numai din truda mea, iar noaptea mea
vreau så fie o ridicare împotriva ta. (se aud clipotele unei
biserici ca de pe altå lume, apoi valurile mårii lovindu-se
de ¡årm)

VOCEA: Neghiobule! Tu nu ¿tii cå moartea este o
prejudecatå ! O iluzie ! Dacå omul moare ¿i meritå så
moarå, asta înseamnå cå ¿i meritå så moarå. Te-ai gândit
vreodatå la lucrul acesta? Din clipa când fiin¡a umanå nu
va mai muri în istorie så ¿tii cå ea a trudit ¿i s-a înål¡at atât
de mult încât ea meritå så fie nemuritoare. De aceea prin
moarte Eu te judec pe tine…

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (trist, amårât) Te judeci
tot pe Tine ,Doamne. Cåci ce moare este trupul meu de
humå care este opera Ta. ªi deci pe  Tine te judeci care
n-ai fost în stare  så creezi un om etern. Deci moartea
oamenilor, a trupurilor lor de carne, este judecata ta,
Doamne... Operele mele  or så fie nemuritoare ¿i eternitatea
lor este judecata mea. Vezi, Doamne ? cå tot Tu e¿ti mai
prejos? (tu¿e¿te de câteva ori) Eu prin truda mea am reu¿it
så må înal¡ deasupra Ta…

VOCEA: Ai pierdut credin¡a , Costache ¿i frica de
Domnul…ªi o datå cu ele ¡i-ai pierdut ¿i min¡ile.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Credin¡a nu mi-am
pierdut-o, Doamne. Cåci am credin¡a dupå care må conduc,
dar omul a trebuit så-¿i ridice o altå credin¡å mai bunå ¿i
mai dreaptå. Nu frica mi-am pierdut-o, înså omului cândva
nu-i va mai fi fricå în istorie ¿i-n univers.

VOCEA: Altå învinuire pe care ¡i-o aduc, Costache,
este acea de a-¡i fi påråsit mama.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Da, Doamne, ai dreptate.
Dar ¿i pentru asta am plåtit. Am plåtit înmiit. Am plåtit cu
dorul ¿i cu durerea dupå ea. N-o puteam aduce aici, ceea
ce ar fi însemnat s-o scot din lumea ei. Iar acolo unde am
låsat-o, n-am låsat-o pe drumuri, ci în neamul ei, care a
avut så-i dea de toate, numai vederea fiului ei, nu. (un

câine se aude urlând lung, a mor¡iu, în noapte)
VOCEA: Asta trebuie så  i-o dai tu…De aceea te

învinuiesc ¿i te pedepsesc.
CONSTANTIN BRÂNCUªI: Nu puteam, Doamne. Eu

în fa¡a pietrei de cioplit am fost un soldat plecat în råzboi,
luptându-se cu båtåliile. (trage aer adânc în piept, ca ¿i
cum s-ar sufoca) Båtålia mea era fårå asemånare ¿i nu
puteam så lovesc de zece ori cu sabia, apoi så må întorc ¿i
så-mi sårut nevasta, så-mi mângâi copii, så-mi pun capul
în poala mamei: (jeluindu-se) eu nu am avut rågaz în truda
mea, Doamne, de aceea a trebuit cu tot dorul, care m-a
mistuit ¿i durerea care m-a ars, så rabd totul, ca så trudesc
acolo departe de ai mei, în pustiile crea¡iei ¿i ale spiritului.
(încercând så se ridice) Vinovat e¿ti tot Tu, Doamne, cåci
puteai så må aju¡i, ¿i nu m-ai ajutat, ¿i m-ai lovit mai mult
cu durerea ¿i cu nedreptatea! M-ai fåcut så trudesc pentru
o bucatå de pâine, când trebuia så må aju¡i!

VOCEA: (sunetul unui corn de vânåtoare se pierde
în våzduh) Pu¡inå dreptate ai, Costache. Altå vinå pe care
¡i-o aduc este cå ¡i-ai påråsit patria, când ¿tii ce patrie
umilå ai, ce avea nevoie ¿i de bra¡ul tåu, ¿i de mintea ta.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (revoltat, cu ultimele
puteri) Nu ai dreptate, Doamne, nici aici. Mi-am iubit
patria ¿i mama, ca pe ochii din cap, ¿i iatå cå sunt departe
de ele acum, în clipa când trec pe lumea cealaltå. Tocmai
cå mi-am iubit patria, Doamne, ¿i aici iar te acuz, tocmai
cå mi-am iubit patria mai mult decât tine, care ai dat asupra
ei numai råzboaie ¿i nenorociri. (acces de tuse) Tocmai
de asta, Doamne, a trebuit s-o påråsesc, cum zici tu, dar
n-am påråsit-o, ci am dus-o în lume. Când pieptul meu a
ajuns la hotar, eu am luat hotarul în piept ca pe un elastic
¿i m-am înhåmat la el, ¿i astfel l-am dus cât mai departe în
lume. Sau, cum zice poetul, eu am dus patria în lume ¿i am
vårsat-o în Univers. (micå pauzå) Dacå a¿ fi råmas în ea,
în satul meu, ori în Bucure¿ti, ori în Craiova, n-a¿ fi reu¿it
så fac mai nimic, cåci ai avut tu grija ca så nu se gåseascå
nimic din ce-mi trebuia mie. Ca sa fac ce am fåcut pentru
¡ara mea, a trebuit sa må duc sa învå¡ în alte ¡åri, sa învå¡
ce nu ¿tiam, så ajung în centrul lumii, unde sunt min¡i
care så-mi fi våzut ¿i apreciat opera. Eu chiar dacå a¿ fi
råmas în ¡ara mea ¿i a¿ fi ridicat opera pe care am ridicat-o,
ar fi trebuit sa mai treacå încå  un veac cel pu¡in ca sa
ajung sa fie cunoscutå în lume.  (respirå adânc) Ori a¿a a
fost cunoscutå imediat, ¿i prin ea, prin lucrul meu, a fost
cunoscut poporul meu, ¿i miturile lui si ale locului de
unde veneam. (valurile mårii se aud acum foarte clar,
aproape)

VOCEA: Ai dreptate, Costache. ºi-ai fåcut datoria,
dar vinovat tot e¿ti.

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Da, Doamne…(se
treze¿te. Deschide ochii mari, îi are sticlo¿i. Se vede ca
este pe ducå) Am vorbit singur, a vorbit adâncul meu cu
mine, a vorbit incon¿tientul meu cu con¿tiin¡a mea.
(plângându-se) Îmi e råu… Må simt vinovat. De ce m-a¿
sim¡i vinovat?…Caci ¿tiu cå datoria de om ¿i de artist
mi-am fåcut-o. (buzele-i sunt uscate. Ochii cautå în sus)
Doamne, mor singur, cum am tråit o via¡å întreagå. A¿
merita ¿i eu pe cineva care så-mi aducå o cana cu apa
måcar.  (tare) Ioana, Ioana, unde e¿ti? Copii tåi sunt oameni
mari. Un copil trebuia så am ¿i eu. (tace. Ochii cautå
nelini¿ti¡i)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Ce råu îmi pare,
Doamne! Ca ¿i cum mi-ar fi dor ! (dupå un timp) Dor este
åsta ? Parcå n-ar fi dor. Ce så fie atunci? E un fel de
nostalgie. Dupå ce mi-ar fi dor? (închide ochii un timp.
Apoi îi deschide mari, lucid) Så-mi fie dor de lumea asta?
Îmi este, da, de ea mi-e dor, unde este toatå istoria, unde
ståteam cum stå mugurul în vârful ramurei (dupå câteva

momente în care ochiul cautå pe tavan) Dar parcå nu e
numai atât. (strigând deznådåjduit) Doamne, dorul åsta e
îndoit, e ¿i dor, e ¿i nostalgie, acum våd foarte clar. Da,
asta este. (dupå un timp)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Ce dor îmi este dupå
univers ¿i viitor. Doamne, ce dor îmi este, adânc ¿i mut, ca
un izvor negru, ce-i då con¡inut fiin¡ei. Îmi e dor dupå
timp, îmi e dor dupå ce a¿ fi putut sa fac ca artist, dacå a¿
fi fost fiin¡å eternå. (gâfâie epuizat) Ce dor îmi e dupå ce
n-o så fac niciodatå! (dupå câteva minute) Am fost,
Doamne! De aceea må simt vinovat. Må simt vinovat. Ce
sentiment e acesta pe care-l tråiesc? Cum så-l numesc dacå
e dor? Ciudatå ¿i adâncå stare. (dupå câteva minute) Cå
nu voi mai putea lucra niciodatå ? Bra¡ul meu nu va mai
putea så se mi¿te ¿i så se izbeascå de piatrå niciodatå.
Piatra, piatra care miliarde de ani are…În ea…în piatra
care are miliarde de ani, våd formele goale ale operelor
viitoare pe care trebuia så le dåltuiasca mâna mea. Se våd
parcå ar fi din linii. Cum stau visåtoare gândindu-se la
ceva, la ceva departe ¿i parcå a¿teptând. (tace)

CONSTANTIN BRÂNCUªI:  (tace mult timp) Ele pe
mine må a¿teaptå. ªi eu n-o ¿å mai vin niciodatå. Cum så
nu te sim¡i vinovat?! Doamne! (prive¿te lung, parcå vrea
ceva) Asta înseamnå cå operele mele nu se adunå în întreg.
(are o expresie de spaimå pe chip) Trebuia så-mi dau seama
cå opera omului niciodatå nu se adunå în întreg. Omul e o
fårâmå prea micå pentru a putea lucrul acesta. (rar, cu
pårere de råu) Îmi spårsei degeaba opera. Ce operå oi fi
spart, care? ªi când a fost asta? (tace)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Ce dor îmi este,
Doamne! Parcå ar fi un fluviu care ar curge prin mine. Ce
nostalgie mi-e dupå poporul meu! (plânge) A¿ vrea så
mor acaså… A¿ vrea så mor pe dealurile Gorjului. (tare,
jalnic) Doamne, ascultå-må… Nu må lua, ca så am timp så
ajung în ¡ara mea, în neamul meu! (då så se ridice.
Sudorile mor¡ii îi curg pe pielea galbenå, zbârcitå, de
båtrân. Cade înapoi, sleit de puteri. Î¿i întoarce fa¡a ca
¿i cum s-ar întoarce la perete)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Doamnee, îmi vine så
urlu! De asta må sim¡eam vinovat ¿i nu ¿tiam de ce.
Doamnee, ce ai de gând cu mine !? Ce ai fåcut cu mine,
Doamne? (urlând de durere) Cu mineee ! (ca ¿i cum ar
jeli) Cu mineeeeee ! (trâmbi¡ele coco¿ilor se ridicå parcå
deasupra satului ca de pe altå lume)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Trebuia înainte de a
muri så merg acaså, må gândisem ¿i aveam în minte, så
merg în ¡arå ¿i så sculptez mun¡ii. Ideea mi-a venit demult,
pe când eram tânår ¿i credeam în puterile mele ¿i în putin¡a
de a-mi duce sarcina pânå la capåt. (dupå câteva momente.
De fapt vorbe¿te cu el) Så nu-i fi sculptat pe to¡i. Poate cå
n-ar fi fost nici bine. Daa, câ¡iva mun¡i trebuia så-i sculptez
¡årii mele. Baremi unul. Må gândisem eu la vârful
Glodeanu, vedeam schi¡a în minte… Nu mi-ar fi trebuit
mai mult de 500 de muncitori, în doi ani de zile, ¿i ar fi
ie¿it o minune. (îl îneacå tusea) Ar fi ie¿it ceva ce nu s-ar
mai putea face nicicând  ¿i în nici un alt loc în lumeMai
vestit ¿i mai måre¡ decât Sfinxul. S-ar fi påstrat peste
milenii, sau milioane de ani. Parcå våd sculptura tocitå
de vânturi ¿i de ploi.  (vocea i se stinge încet, încet) Va
pårea atunci celor ce vor tråi pe meleagurile acelea, dacå
omenirea aceasta nu s-ar råspândi … în univers, celor care
se vor mai întoarce când ¿i când pe meleagurile noastre…
Cå ar fi opera naturii, ¿i a milioanelor de ani. (¿i-a revenit.
Acum este chiar fericit amintindu-si de proiectul din
tinere¡e ¿i rememorând imagini din mun¡ii natali.)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: A¿ fi fåcut ¡ara mea cea
mai cunoscutå din lume. A¿a cum se îngråmådesc to¡i
din lume ca så vadå minunile Egiptului, s-ar fi revårsat
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asupra locurilor din Parâng. (e satisfåcut) He, he, he, a¿ fi
adus bani frumo¿i ¡årii mele, cum a adus Ierusalimul. Ce
råu îmi pare, Doamne… Dar cel mai vinovat e¿ti Tu, cel
care nu mi-ai dat putere. Care mi-ai luat puterile, când
arti¿tii ca mine trebuia så-i na¿ti eterni. Så-i na¿ti nemuri-
tori, Doamne, ca så dea cât mai mult oamenilor, semenilor
lor. (se gânde¿te câteva minute) A¿ fi sculptat în mun¡ii
de deasupra Gorjului istoria poporului român. Ce minu-
nå¡ie ar fi ie¿it! (dupå câteva clipe) Sau a¿ fi sculptat
istoria lumii de la începuturile ei.  (micå pauzå) He he he
he he ! Istoria lumii de la începutul ei. Istoria lumii în
metafore. Sau ¿i mai grav, Doamne, då-mi înc-o via¡å!
(crezând în ce spune, încearcå så se ridice) Mai då-mi o
via¡å, Doamne de tråit ! A¿ fi sculptat istoria viitoare a
lumii ¿i a omului. Le-a¿ fi aråtat calea adevåratå, steaua
dupå care så se conducå. (a obosit, î¿i trage sufletul) Omul
mai este încå animal, ¿i o fiin¡å sårmanå, ¿i o fiarå. S-ar
mai putea încå o datå sinucide, cum a mai fåcut-o în al
doilea råzboi mondial, când atâtea popoare s-au sinucis
prin min¡ile de care erau conduse.(sunetul stins al unui
bucium se pierde în depårtåri)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Cei mai vinova¡i de
destinul lumii sunt conducåtorii de popoare. Ace¿tia sunt
marii criminali ai omenirii.  (respirå adânc, gâjâit) Cum
så spun eu, omul så fie neiertåtor cu aceia care de începu-
turile lumii  nu-¿i fac datoria fa¡å de om ¿i de progres, ¿i
nu ¿i-o vor face mult timp.  (are fruntea încruntatå, ¿i
privirea rece) Sunt pu¡ini cei care încearcå så ¿i-o facå, ¿i
îndurera¡i pentru cå nu pot så facå nimic din cauza altora.
(pare însufle¡it) Poate niciodatå n-am avut atât de mult de
spus  omului, ¿i popoarelor, câte am în clipa aceasta când
må duc. (dupå câteva momente)  Parcå mi-am mai revenit.
Simt din nou în mine vlaga, cum vine, cum abia susurå, ca
apa în fântânå... (respirå adânc, ofteazå)

COSTANTIN BRÂNCUªI: (vorbind cu el)  De câte
ori n-am fost eu doborât la påmânt , ¿i tot de atâtea ori
m-am ridicat. (se ridicå în capul oaselor. Transpira¡ia îi
curge pe frunte, pe obraji. Face câ¡iva pa¿i clåtinându-se
prin atelier)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (pe stråzi se aude sirena
unei salvåri. Sculptorul pare cå ascultå) Cred cå pot så ¿i
lucrez. (pune mâna pe o daltå. Pipåie piatra)  Au fost
puse în mine mari puteri. Påmântul åla din care am venit
a turnat în mine seve ¿i puteri nu glumå. El m-a dat ¿i m-a
creat, ca o mamå. Cå avea multe în el de spus, ¿i-i trebuia
un artist mare care så-l exprime. Am fåcut mult pentru
poporul meu ¿i sunt bucuros pentru asta, înså må simt
vinovat cå n-am putut så fac totul ¿i cå i-am råmas dator.
(tace câteva minute, în våzduh se aud ¡ipetele cocorilor
care pleacå )

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (oftând) Cât îi sunt de
dator! Oare o fi cineva…dar nu mai sunt sigur. Oricât îi
vei dårui de mult unui påmânt niciodatå nu îi va fi de
ajuns. (tace din nou)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: (cu ochii måri¡i nefiresc,
privind în fa¡a lui ) Acum våd asta foarte clar. ªi mai våd
la fel de clar, cå un artist când moare, moare vinovat.
Artistul murind, fie el geniu, ¿i pentru ceilal¡i cu atât mai
mult, el moare vinovat. (se gânde¿te un timp) De fapt,
dacå stau ¿i må gândesc bine eu mereu am trudit de parcå
a¿ fi fost vinovat de ceva, ¿i a¿ fi vrut prin munca mea så
må eliberez de aceastå vinå. (ia o piatrå ¿i o mângâie. Se
a¿eazå pe un scåunel în fa¡a unui tors. Afarå, ca ¿i cum
ar veni zorile, se aude cântecul unei privighetori)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Så pun asta în piatrå.
(dupå câteva lovituri de daltå se opre¿te) Am atâtea de
spus cå nu pot så må apuc de nimic. Mul¡i vor zice cå
n-am mai lucrat nimic dintr-un anume moment al vie¡ii
mele, cå n-a¿ mai avea nimic de spus, înså adevårul este
pe dos. (tu¿e¿te de câteva ori) Eu nu mai pot lucra pentru
cå am în mine atâtea de spus, încât îmi vine så spun totul
deodatå, ¿i asta nu se poate. (obosit) Iar så le spun pe rând
nu mai am råbdare, pentru cå ¿tiu cå timpul nu må
a¿teaptå, ¿i mi se pare de prisos så spui un singur cuvânt,
când nu po¡i så roste¿ti toatå propozi¡ia. Când nu po¡i så
spui tot ce ai de spus. (dupå câteva momente de gândire)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Asta cred cå este drama
unui artist. El are din ce în ce mai multe de spus. Astfel cå
vine o clipå în care, dându-¿i seama cå fizice¿te nu este
nemuritor, ca så poatå spune tot ce are de spus… dupå ce
crede el cå a spus ceva în via¡a lui, renun¡å så mai spunå
ce avea de spus . ªi tace… (se gânde¿te, zâmbe¿te în sine)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Dureroaså ¿i mårea¡å
este aceastå clipå. Când renun¡å. Mi se pare cå aici stå
una dintre cele mai  înalte måre¡ii ale omului. Poate asta
am sim¡it vag când am auzit  Miori¡a pentru prima datå.
(se gânde¿te) Da, îmi amintesc bine, sentimentul acesta îl
tråia ¿i ciobanul Miori¡ei. (tace un timp) Oare câ¡i îl
în¡eleg? Cred cå trebuie så-l tråie¿ti tu ca så-l sesizezi ¿i
så-l în¡elegi. (trist, epuizat) Iatå, eu abia acum îl în¡eleg,
dupå o via¡å întreagå. (tace un timp, ca ¿i cum ar asculta)
Vor trece oamenii, genera¡iile, cum se scuturå frunzele ¿i
cum se trece iarba. Apoi va veni un timp când oamenii nu

vor mai muri. ªi nimeni, miliarde de ani pânå la råsturnarea
clepsidrei, dacå se va råsturna vreodatå, nu va mai tråi
sentimentul acesta adânc ¿i greu de preaplin. (ascultå)
Doamne, ce sentiment, ce stare cumplitå ¿i mårea¡å! (dupå
un timp) Ar merita så pierzi o via¡å întreagå degeaba,
numai så tråie¿ti starea aceasta. (se gânde¿te pu¡in)

CONSTANTIN BRÂNCUªI: Dar dacå starea aceasta
mi s-a dat ca råsplatå pentru  via¡a mea de trudå ¿i
câino¿enie? ªi pentru tot ce am fåcut pentru om? (tace)
Aceasta trebuie så fie fericirea… Marea ¿i adevårata
fericire. (micå pauzå) Ba e luminå suferitoare, durere ¿i
sårbåtoare a cårnii, a substan¡ei tale. Ba e ¡ipåt dureros de
dulce ¿i de amar !  (se opre¿te, chipul îi devine îngrijorat)
Dar dacå mi se då ca så mi se ia?  (abia î¿i trage sufletul)
Mi se då ca så fiu împåcat ¿i lini¿tit?  (zâmbe¿te amar)

Este ca ¿i cum moartea m-ar lega la ochi, ca så må poatå
lua. (dupå un timp. Expresia chipului îi este plinå de milå)
Må simt Prometeu pe culmea unui deal în vântul vremii,
de¿i trupul îmi este o vechiturå… Så tot stai în starea
aceasta mii de ani! Cred acum pururi, cu con¿tiin¡a
iluminatå, aceasta este menirea omului.  (gâtuit) A¿a va
deveni omul, devenind nemuritor prin crea¡ie ¿i luciditate.
(rugându-se) Doamnee, laså-mi mintea treazå în starea
aceasta. Înlemne¿te-må a¿a pe vecie ...

 (ca ¿i cum Dumnezeu l-ar fi ascultat råmâne
împietrit în pozi¡ia aceasta, privind în depårtare cu ochii
deschi¿i. Valurile mårii  se aud tot mai tare lovindu-se de
stânci. ºipetele pescåru¿ilor  råsunå  limpezi, sfâ¿ietoare,
din ce în ce mai tare, ca ¿i cum s-ar apropia)

SFÂRªIT

I - I - I - I - I - NEVERMORENEVERMORENEVERMORENEVERMORENEVERMORE (Nevermore) (Nevermore) (Nevermore) (Nevermore) (Nevermore)

O ! Amintire, ce-ai cu mine? Toamna
Zburåtåcea låstunii prin aerul aton,
Pe cer ¿i-ascu¡ea raza un soare monoton
Îngålbenind pådurea când frigu-ntindea palma.

Doar ea ¿i eu mergeam a¿a, visând,
Singuri cu gândul nostru ¿i pletele în vânt;
ªi, cåutându-mi ochii cu ochii ei de cânt,
M-a întrebat cu glasu-i ¿optit, viu aurind:

“Care ¡i-a fost în via¡å cea mai frumoaså zi ?”
Un blând surâs – råspunsul pe buze-mi se ivi
ªi mâna în såruturi fierbin¡i i-am îmbråcat.

- Ah, florile dintâi, cât de parfumate
ªi cât e de puternic murmurul fermecat
Când primul «da» rostit e de buzele-adorate.

II - II - II - II - II - DUPÅ TREI ANIDUPÅ TREI ANIDUPÅ TREI ANIDUPÅ TREI ANIDUPÅ TREI ANI (Après trois ans) (Après trois ans) (Après trois ans) (Après trois ans) (Après trois ans)

Deschizând poarta-ngustå ¿i strâmbå din alee,
În parcul mic, de soare luminat,
În zori de zi printre flori m-am plimbat;
Sclipea în orice floare o umedå scânteie.

Nu s-a schimbat nimic : iatå corzile – cheie
De boltå-a viei, banca pe care-am stat…
Susurul apei are tot murmur argintat
ªi båtrânul îngânå aceea¿i melopee.

Se deschid trandafirii ca-n vremea de demult,
Orgolio¿i, mari, crinii se leagånå în vânt
ªi orice ciocârlie ce pleacå sau ce vine

Îmi este cunoscutå. ªi statuia Valleda
Se decoje¿te-ntruna pe-aleea în lumine ;
Plouå mårunt, ce fadå-i mireasma de rezeda.

III - III - III - III - III - DORDORDORDORDOR (Vœu) (Vœu) (Vœu) (Vœu) (Vœu)

Ah, voi, dulci nebunii ¿i voi, frumoaselor
Dintâi, cu pår de aur, ochi de-azur, trupuri în floare,
ªi mai apoi parfumul de trupuri arzåtoare
Sub sfielnica grabå a mângâierilor !

Cât de departe-i aståzi vremea candorilor
ªi-a veseliei ! Vai, totul dispare,
Primåvara pårerilor de råu alungå ierni amare
Din toate-a mele gânduri cu tot amarul lor !

ªi iatå-må azi singur, fårå rost, trist, supus,
Mohorât, disperat, mai rece ca un dus,
Ca un orfan sårman får’ o sorå mai mare.

O, femeia cu-a sa iubire blândå, de cald zefir,
Tandrå, tåcutå, brunå, mereu uluitoare,
Care-¡i sårutå fruntea u¿or, ca un copil !

IV - AMARIV - AMARIV - AMARIV - AMARIV - AMAR (Lassitude) (Lassitude) (Lassitude) (Lassitude) (Lassitude)

A batallas de amor campo de pluma (Gongora)

Fii blândå, blândå, blândå, iubirea mea de-o orå
ªi-ncearcå de-mi alinå focul mistuitor
Vezi tu, pânå ¿i-n jarul celui mai aprig dor
Îi trebuie amantei o dragoste de sorå.

Fii drågåstoaså, mângâie u¿or
Suspinul stins så-¡i fie, privirea – aurorå,
Spasmele obsedante, crisparea ce devorå
Nu fac defel cât lungul sårut… în¿elåtor !

Da-n inima ta, zici tu, copilå-ncântåtoare,
Fiara-iubire sunå din corn de vânåtoare…
Las-o så sune cât pofte¿te, las-o !

Laså-¡i frunte pe fruntea-mi, mâna în a mea mânå
Få-mi scumpe juråminte cu parfum de minciunå
ªi amândoi så plângem pânå în zori, frumoaso !

V - VISU-MI FAMILIARV - VISU-MI FAMILIARV - VISU-MI FAMILIARV - VISU-MI FAMILIARV - VISU-MI FAMILIAR (Mon rêve familier) (Mon rêve familier) (Mon rêve familier) (Mon rêve familier) (Mon rêve familier)
Mi se-ntâmplå adesea så am un vis ciudat
Cu o necunoscutå femeie ce mi-e dragå
ªi parcå-o ¿tiu de-o via¡å, doar ea så må-n¡eleagå
O ¿tie ¿i, iubit sunt cum n-am mai fost vreodat’.

Cåci ea må în¡elege ¿i inima-mi pribeagå
Doar pentru ea deschiså-i ¿i bate ne-ncetat
Doar pentru ea ; sudoarea ce fruntea mi-a udat
Doar cu ale ei lacrimi mi-o ¿terge noaptea-ntreagå.

Nu ¿tiu de are pårul blond, brun sau aråmiu
ªi nici ce nume poartå – doar cå-i sonor, blând, viu,
Asemenea cu-acele din Via¡å exilate.

Ca de statuie-s ochii ei dragi, iar glasu-i sfânt
Cu unduiri profunde, domoale, depårtate,
Påstrezå-n el ecouri de voci stinse demult.

VI - ASFINTIT DE SORIVI - ASFINTIT DE SORIVI - ASFINTIT DE SORIVI - ASFINTIT DE SORIVI - ASFINTIT DE SORI (Soleils couchants) (Soleils couchants) (Soleils couchants) (Soleils couchants) (Soleils couchants)
Tremurânde zåri
Cern peste câmpie
O melancolie
De-asfin¡it de sori
ªi melancolia
Leagånå-n cântåri
Inima-mi, pustia
‘N-asfin¡it de sori
ªi visuri ciudate
Ca ni¿te-asfin¡ituri
De sori aruncate
Pe plaje de-arginturi
Fantome brumate
Plutesc în råstimpuri
Plutesc la-ntâmplare
Ca ni¿te-asfin¡ituri
De sori peste mare.

ARTÅ POETICÅARTÅ POETICÅARTÅ POETICÅARTÅ POETICÅARTÅ POETICÅ (Art poétique) (Art poétique) (Art poétique) (Art poétique) (Art poétique)
Întâi de toate, muzica.
Preferå deci versul imparul
U¿or, solubil, diafanul
Fårå caden¡a amplå, grea.

Trebuie så-¡i alegi, apoi
Fårå pic de dispre¡ cuvântul:
Nimic mai scump nu-i decât cântul
Gri, Clar-Neclar cu sensuri noi.

Spune de ochi sub vål u¿or
De soarele din miez de zi,
De un albastru-n care mii
De stele-n toamnå nasc ¿i mor.

Cå tot ce vrem Nuan¡a-i doar,
Atât, Nuan¡a, nu Culoarea!
Oh, doar nuan¡a ¿tie marea
Tainå din vise, flaut, corn!

Evitå poanta uciga¿å
De Duh amar ¿i râs impur
Ce fac så plângå ochii de Azur
ªi toatå ceapa de cuhne joaså!

Ia elocin¡a ¿i gâtul i-l frânge
ªi-ai face bine, luat de energie,
Un pic ¿i rimei så-i dai cumin¡ie, -
De nu, iei seama unde-ar ajunge?

Cine-ar ¿ti spune tot greul Rimei?
Ce copil surd ori negru nebun,
Åst giuvaer de doi bani numai bun
De-a suna fals, îl fåcu-n dorul pilei?

Doar muzicå, mereu ¿i încå!
Så-¡i fie versul zborul ghicit
Al unui suflet parcå pornit
Spre alte ceruri ce-n doruri urcå.

Så-¡i fie versul buna aventurå
Purtatå-n vântul crispat din zori
Care treze¿te mireasma-n flori…
Cåci restul nu-i decât literaturå.

   Traducere din francezå de PAULA ROMANESCU PAULA ROMANESCU PAULA ROMANESCU PAULA ROMANESCU PAULA ROMANESCU

P A U L   V E R L A I N E
(3 martie 1844 - 8 ianuarie 1896)



Portal ~ Mãiastra - nr. 1(10)/2007          p. 31

Am våzut cum face plajå –
fals trifoi cu patru foi
pe mormânt, ca într-o vrajå
¿i te-mpinge înapoi,
când stå plânsul meu de strajå
¿i-a¡ipe¿te între voi.

Fac Bisericii cu mâna,
înnopteazå-n locul meu
pe-o-ntrebare. Ea, ståpâna –
urcå vråji lui Dumnezeu, -
Fac Bisericii cu mâna,
Stå sicriu în locul meu.

TÅCEREA, LIMBA TÅIATÅ

Nu mai ¿tiu så trag cu coasa
Mamå, doar printre cuvinte.
ªi în loc de greieri, fluturi
sar pierdutele morminte –
Nu mai pot ascu¡i coasa
Mamå, doar cu seci cuvinte !

Nu mai våd s-o ung, nici bate –
palma mea e-o tablå ¿tearså –
Alfabetele cråpate –
Paginå de flåcåri arså –
Nu mai våd s-o duc în spate
Umåru-i o barzdå ¿tearså !

Mamå, iarba-¿i face cruce –
se îneacå Deal ¿i Vale
coasa-i oarbå. Pietre duce,
fulgerårile de ¿ale
ale graiului pe-o cruce.
Mu¿cåturi de ¿arpe-n cale !

Sfin¡ii fac grevå
s-au plictisit de pere¡ii pe care stau
înfometa¡i bebelu¿i –

Siguråtatea tot mai stângace –
Paginå stearpå ce-n cerul gurii zace

DIN SICRIE BEA TÅCEREA
Mai trimite, Mamå, dealul
så må caute prin lume –
Eu, amonte, el, avalul
ne-mblânzitelor cutume –
råni ce fierb prin duhuri dealul,
Nume ¿ters de un prenume –
troglodit prin buzunare –
cap de linie ¿i fiarå,
ce te rupe så te are
dându-te din mers afarå,
cum desenele primare –
pe¿teri în orbite ghiare.

E¿ti hotarul fårå cruce,
El, copilul tåu cuminte
prin cuvânt så må hurduce
miruit de cele sfinte –
verzi ¿i-uscate så m-apuce
frig în visul dinainte.
Amândoi urca¡i pe-o scarå,
el, cu-n pas mai înainte
eu, cu-n gând mai înafarå,
precum fiu-ntr-un pårinte
mu¿cåturå-n mår amarå –
boalå-n  dinte pentru dinte.

Må împotmolesc în rugå
tot mai greu ¿i tot mai rece
el råmâne acela¿i slugå –
Styxu-n barcå nu-l petrece –
Moartea-n mine-i buturugå
micå, ¿i nu vrea så-i sece.

Mamå, plângi ¿i scrapini dealul
parc-ai råzui un spine –
crucea, så n-o ieie valul
så n-ajung sicriu ca tine –
buruianå-n care dealul
ca-nviere så domine.

TÅCEREA - LUMINÅ IEªITÅ DIN FORMÅ?!

Îmbâcsite-s de sicrie
Mamå, ve¿tile ce-mi dai –
nu-s nici iad, ¿i nu-s nici Rai
numai vierme ce rescrie
lapte dulce când erai, -
trup al meu, cruce târzie. –

Numai sângele te ¿tie,
stå în paginå ¿i bea
glasu-¡i de Mândråmårie,
moartea de pe gura ta
¿i cu ea spalå sicrie
Mamå, spre-a Te înfia.

E Duminicå ! Se-mpacå,
pricåjitul iad c-un Rai
ce tot uitå så må treacå
ve¿tile ce mi le dai
din co¿ciug, lacrimå, seacå
la intrarea strâmtå-n Rai

RÂMEº

Rugåciunea se încålze¿te
printre florile firave de cire¿
Crucea må surprinde prin oboseala ei
Deasupra, lini¿tea desfundatå
Uliul, paginå neagrå

ªi måicu¡ele –
Rugåciunea datå din rozar în rozar –
pipå a påcii între bolovani ¿i altar,
ªi clopotul –
scaunul din fa¡å a sufletului, -
sårut trecut din gurå în gurå
fårå så se îmbolnåveascå.
ªi Måicu¡ele –
garderoba lui Dumnezeu !

Oasele au devenit bunici,
O Mamå, ce greu urc scårile,
cu Cuvântul Domnului în spate !
Påcatul face pe intermediarul
zeii ¿i-au terminat cumpåråturile în pårin¡i.

Înghesuitå în polmon
Noaptea mai scâr¡âie din din¡i –
pasåre cu sâni de silicon
råmaså-n crengi boare de sfin¡i
robind råbojul din polmon
pe care mor încet pårin¡i.

Nimicul pare o batistå
fluturatå de un car cu boi,
pe cer rotire neagrå, tristå
dublând cåderile din noi –
scarå pe cer ca oarbå pistå –
ªi cuvântul, carne de strigoi !

ªi cuvântul – deal verde
pe care vreau så må înmormânta¡i !
Sus luna, caså de închiriat !

ªi omul – limita unor traduceri
fåcute de un duh obosit

Biserica e lucru sau fiin¡å?
“Strålucire ie¿itå din formå”, se auzi.
Lacrima trecu mai departe
lumânare de împrumutat

ªi fiecare dârå de dumnezeire,
la care trag deopotrivå Rai ¿i Iad –
Ospe¡e ale iubirii ¿i påcatului –
surâsul unui sicriu, ¿i el rouå
a îngerului ce se-mpu¡inå.

ION MÅRGINEANU
ªI ÎMI EªTI ATÂT DE ROUÅ

Doamne-mi e¿ti atât de dragå,
¿i îmi e¿ti atât de Rai -
cernealå într-o desagå
te-a¿ purta, paginå, vai,
am rånit la mucegai

de pe bietele cuvinte,
îndopate cu nåmol,
så îl storc de cele sfinte
så-nsåmân¡, ie¿it din rol,
un pårinte, så-mi alinte
ochiul pustiit ¿i gol
¿i îmi e¿ti atât de rouå,
¿i îmi e¿ti atât de stâncå -

În sårut o ranå plouå -
groapå sângelui ¿i încå
dintre bra¡e amândouå
te mai ¡es fântân-adâncå -

ªi îmi e¿ti atât de dragå,
¿i îmi e¿ti atât de Rai,
cå îl port într-o desagå
så înve¡e unde stai -
Noapte albå, frunzå-ntreagå
tu, sicriul meu bålai.

TÅCIUNE VIRTUAL, TÅCEREA

Inima din ce-i fåcutå –
în amonte, în aval,
care sânge-i împrumutå
ultimul înec la mal –
¿i-o pråvale, ca redutå
îngerului sideral?

Trec coloane vertebrale –
strigåt negru în impas,
stoarce pagina pocale
dintr-o zare de pripas
¿i-s doar scårile vasale
judecå¡ii fårå glas.

Sårmårit e trupul, Doamne,
¿i se-neacå tot mai des –
muritor ¿i el de foame
s-ar vrea mårul necules –
dar vin corbii så-l råstoarne
nu-i el duhul cel ales.

TÅCEREA, IERBAR DE LUX

Floare albå, floare albå –
rotunjitå de-un vechi spine,
când e¿ti veselå sau tristå
cum te mai gânde¿ti la mine, -
floare dalbå, floare albå
fiic-a Raiului din spine

Se îneacå-n verzi petale –
drumuri oarbe pe hotare,
câte-un deal, mai câte-o vale,
¿i nu-mi strigå cât le doare,
cå te au roase de zale
pe tine-n brazde primare –
Strigå-nåbu¿it cuvântul
din Psaltire ¿i altare,
cu botez iese påmântul
råzuindu-te de ghiare –
floare albå bând cuvântul
såmånat cu pâine, sare.

Se încaierå ¿i plouå
dulci culori de curcubeu,
strâng cu bra¡ele-amândouå
Învierea, strâng ¿i eu –
Floare dalbå care plouå
albå floare-n curcubeu !

TÅCEREA, MOARTE PRIMARÅ
Doamne, Tu e¿ti Tatål Nostru
Înåuntru ¿i-n afarå
Rogu-te de sub Imperiu-•i
Så mai schimbi moartea primarå
Cå e¿ti, Doamne, Tatål Nostru
ªi-nlåuntru ¿i-n afarå

N-o mai pot vedea cum ¿terge
Tot ce-ai înnåscut în mine
Cu-n surâs de trei parale
Peste dragostea din Tine
Tot ea-n fa¡å så alerge
Dând cu var chipu-¡i din mine

Stå pe catafalc buestrå
I se-aduc flori ¿i suspine
Nepåsårii ei, Ecvestrå
lacrima sapå ruine
în Tåcerea ei, rupestrå
umbrå stoarså de retine

Ea cu degetul m-aratå
ªi-ntr-o groapå face claie
Toatå fiin¡a mea-i aratå
Printre cuie, negre straie

ªi în paginå se-afundå
ªi-i då literei båtaie
Cum så-nfrun¡i? Ce så-¡i råspundå ?
Începutu-n vers se-ndoaie –
Sar din început ¿iroaie –
ªi cuvântul se afundå
Ca sicriu, primind båtaie

Så se-ndrepte, så se ¿tie
curå¡enia din mine
ea o face, ca-n pustie
sabie ce så domine
clipa Ta de ve¿nicie
ce-ai zidit-o cruce-n mine!

Doamne! cel ce-o så må prindå,
E-nlåuntru, ¿i-n afarå –
Nu Te doare cum sub grindå
Ne poartå moarte primarå
ªi se bate-n piept cu golul
Dinlåuntru, dinafarå !?

Am chemat zorii, Maria,
Prea bruma¡i de stråmta varå
În ei, somptuoaså caså
Este tot moarte primarå !
Doamne, poate nu-¡i mai paså
Cum ne då din via¡å-afarå !

ÎNCÅRUNºITUL MONOLOG, TÅCEREA
Nu te mai ajunge, Mamå,
blând colind de stea råsare
un sicriu te mai înhamå
så tragi larvele primare
peste bulgåri ce-¡i destramå
numele în stea de mare.
Trag mormântul de picioare,
vreascurile unui spine
arondat så ¡ine soare –
hranå umbrelor din tine,
Sus, arhaicå licoare,
Crucea, sare peste pâine !

TÅCEREA, FEREASTRA DIN OASE
Ce-¡i mai face moartea, Mamå
joacå zaruri în sicriu !
sau rupe de la nåframå
câte-un nod, så nu mai ¿tiu
cum s-ajung la Tine, Mamå,
pe o lacrimå de Fiu !

Înfiazå viermi ce-nnoatå –
barcå spartå-n somnul Tåu
¿i te ¡es prin carne roatå,
¿i altfel, de copâr¿eu –
În care uitare-nnoatå,
påianjen cu chipul Tåu
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ZORILE DE AFARÅ (I)

Zorilor, surorilor,
Nu pripi¡i a råsåri
Pân’cutare s-o gåti.
Cå el este cålåtor,
Dintr-o ¡arå-n altå ¡arå,
Dintr-o lume-n altå lume.
Så-l gåseascå-un logofåt,
Logofåt carte så scrie,
Carte neagrå, slove verzi,
Så trimeatå-n toate pår¡i,
ªi la strini ¿i la vecini,
ªi la fra¡i ¿i la surori,
ªi la dragi de veri¿ori.
Colea-n vale mai de jos
Este-un câmp frumos,
La mijlocul câmpului,
Este o scarå de fier,
Pânå la-nål¡at de cer,
ªi în scarå cine ¿ade,
ªade Sâma Somodiva
ªi scrie ¿i vii ¿i mor¡i.
Noi cutare te rugåm,
Så nu te scrie la mor¡i,
Så te scrie la ai vii,
Pe la noi ca så mai vii.
Nu pot soro, nu pot frate,
Cåci condeiul mi l-am frânt,
Rava¿ul mi l-am pierdut.
Firule, firule,
Ce te-a nåpådit,
De m-ai despår¡it,
De fra¡i, de surori,
De grådini cu flori,
De mamå, de tatå,
ªi de ziua toatå.

Informator: Pe¿ti¿ani,Gorj - 1974,
Ro¿ca Maria (1927–1975)

ZORILE DE AFARÅ (II)

Zorilor, surorilor,
Stai soare nu råsåri
Pânå Ana s-o gåti.
Ana este cålåtoare,
Dintr-o lume-n altå lume,
Dintr-o ¡arå-n altå ¡arå.
Så-¿i gåseascå-un logofåt,
Logofåt carte så scrie,
Carte neagrå, slove verzi,
Så trimeatå-în toate pår¡i,
ªi la strini ¿i la vecini,
ªi la fra¡i ¿i la surori,
La dragii de veri¿ori.
Colea-n vale mai de jos
Este-un câmp mare frumos,
La mijlocul câmpului,
Este ¿i-o scarå de fier,
Pânå la-nål¡at de cer,
Iar în scarå cine ¿ede
ªede Sâma Somodiva
ªi scrie ¿i vii ¿i mor¡i.
Noi måi Anå ne rugåm
Så nu te scrie la-ai mor¡i,
Så te scrie la ai vii,
Pe la noi ca så mai vii.
Nu pot sorå, nu pot frate,
Cåci condeiul ¡i l-am frânt,
Råva¿ul ¡i l-am pierdut.
Firule, firule,
Ce te-a nåpådit,
De m-ai despår¡it,
De fra¡i, de surori,
De grådini cu flori,
De mamå, de tatå
ªi de lumea toatå.

Informator - Pe¿ti¿ani, Gorj - 1974
Condulescu Filofteia

ZORILE DIN CAMERÅ (I)

Ridicå, ridicå,
Gene la sprâncene,
Cu ochii prive¿te
ªi le mul¡ume¿te,
Cå a fåcut bine
De-a venit la tine.
Mul¡umi-re-ar Domnul,
Cå eu nu li-s omul.
Mie mi-a venit
O corvoaicå neagrå.
Ieri, de-alaltåieri,
Tot cruce-n fereastrå,
Ochi mi-a påinjånit,
Buze mi-a lipit,
De n-am mai gråit,
Om påinjånit,
De n-am mai våzut.
Au, cutare dragå,
Scoal’¿i mi te roagå,
Cu dor ¿i cu milå
Tot de-ai copii buni,
Numele så-l scrie
În postava tur¡âi;
Turtå când vor face
Ei, cu-a lor mâncare,
ºie î¡i vor dare
ªi te-or cuvântare
ªi lor li te-or dare.
Au, cutare dragå,
Scoal’¿i mi te roagå,
Cu dor ¿i cu milå
De-ale fete bune,
Numele så-l scrie
În gåleata vacii;
Vaca când vor mulge-o
Ei, cu-a lor mâncare,
ºie î¡i vor dare
ªi te-or cuvântare
ªi lor li te-or dare.
Au, cutare dragå,
Scoal’¿i mi te roagå,
Cu dor ¿i cu milå
De-ai tåi copii buni,
Numele så-l scrie
În creanga de prun;
Ei în deal vor merge,
Pe sub pruni or trece,
Prune or culege;
Ei, cu-a lor mâncare,
ºie î¡i vor dare
ªi te-or cuvântare
ªi lor li te-or dare.
Au, cutare dragå,
Scoal’¿i mi te roagå,
Cu dor ¿i cu milå
Tot de-ai copii buni,
Numele så-l scrie
În bucium de vie;
Ei în deal or merge,
Prin råzor or trece,
Struguri or culege;
ªi cu-a lor mâncare
ºie î¡i vor dare
ªi te-or cuvântare
ªi lor li te-or dare.
Au, cutare dragå,
Scoal’¿i mi te roagå,
Cu dor ¿i cu milå
Tot de-ai copii buni,
Numele så-l scrie
În u¿a pimni¡ii,
U¿a-or descuia,
Beuturå-or lua,
ªi ei când or bea
ºie î¡i vor da
ªi te-or cuvânta
ªi lor li te-or da.

Informatori - Ro¿ca ¿i Condulescu
Filofteia, Pe¿ti¿ani, Gorj, 1974

 ªi sama så-¡’ ai,
Pe undie så dai,
Så n-apuci la stânga,
Cå-i calea nåtîngå,
Cu bivoli-aratå,
Cu spini såmånatå.
Så apuci la dreapta,
Cå-i calea curatå,
Cu boii aratå,
Cu grâu såmånatå.
Au, må Anå dragå,
ªi sama så-¡’ ai,
Cå ‘nainte ¡’-iaså
Trei voinicei -
De mânå te-or lua
La vamå te-or duce;
Mâna-n sân så-z’ bagi
ªi lor så le sco¡i
Trei cåciuli negre
Så-i dåruie¿ti
Vama s-o plåte¿ti.
ªi iar så mai mergi
ªi sama så-¡’ ai
Cå ‘nainte ¡’-iaså
Trei nevestele -
De mânå te-or lua,
La vamå te-or duce;
Mâna-n sân så-z’ bagi
ªi lor så le sco¡i
Trei zåbålnicele
ªi så-i dåruie¿ti,
Vama s-o plåte¿ti.
ªi iar så mai mergi,
ªi sama så-¡’ ai
Cå ‘nainte ¡’-iaså
Trei fete mari -
De mânå te-or lua,
La vamå te-or duce;

Mâna-n sân så-z’ bagi
ªi lor så le sco¡i
Trei cununele
ªi så-i dåruie¿ti,
Vama s-o plåte¿ti.
ªi iar så mai mergi,
Au, måi Anå dragå,
ªi sama så-¡’ ai
Cå ‘nainte ¡’-iaså
Un pom înflorit -
Nu-i pom înflorit,
ªi e Domnu Sfânt;
Jos så-i îngenunchi,
Poala så-i såru¡i,
Må rog så nu ui¡i.
ªi iar så mai mergi,
ªi sama så-¡’ ai
Cå ‘nainte ¡’-iaså
Råchitå-mpupitå -
Nu-i råchitå-mpupitå
ªi e Maica Sfântå;
Jos så-i îngenunchi,
Poala så-i såru¡i,
Må rog så nu ui¡i.
ªi iar så mai mergi,
ªi sama så ai
Cå ‘nainte ¡’-iaså
Un coco¿el dai -
Nu-i coco¿el dai
ªi-i Domnu’ din Rai,
Lui så mi te dai,
Så te ducå-n Rai.

Informator - Pe¿ti¿ani, Gorj, 1980

ZORILE DIN CAMERÅ (II)

Ridicå, ridicå,
Gene la sprâncene,
Cu ochii prive¿te,
Cu gura gråie¿te
ªi le mul¡ume¿te
Cui o fåcu’bine
De-o veni’ la tine.
Mul¡umi-re-ar Domnul,
Cå io nu li-s omul.
Ieri, de-alaltåieri,
O corvoaicå neagrå
Stå cruce-n fereastrå,
Din aripi-o pleznit,
Pe mini m-o lovit,
Ochi mi-o pånjenit,
De n-am mai våzut,
Buze mi-o lipit,
De n-am mai vorbit.
Au, må Anå dragå,
Scoal’¿i mi te roagå,
Cu dor ¿i cu milå,
Tot de-a mamå bunå,
Numele så-¡’scrie
 În postava tur¡î;
Turtå cân’ o face
ªi ei n-o mânca
Pânå nu ¡i-or da
ªi te-or cumânda.
Au, må Anå dragå,
Scoal’¿i mi te roagå,
Cu dor ¿i cu milå,
Tot de-a mamå bunå,
Numele så-¡’ scrie
În gåleata vacii;
Vaca când o mulge-o
ªi ei n-o mânca
Pânå nu ¡i-or da
ªi te-or cumânda.
Au, må Anå dragå,
Scoal’¿i mi te roagå,
Cu dor ¿i cu milå,
Tot de-a mamå bunå,
Numele så-¡’scrie
În creanga de prun;
Cân’ în deal or merge,
Pe råzor or trece,
Prune or culege
ªi ei n-or mânca
Pânå nu ¡i-or da
ªi te-or cumânda.
Au, må Anå dragå,
Scoal’¿i mi te roagå,
Cu dor ¿i cu milå,
Tot de-a mamå bunå,
Numele så-¡   Vietna scrie
În bucium de vie;
Cân’ în deal or merge,
Pe råzor or trece,
Struguri-or culege
ªi ei n-or mânca
Pânå nu ¡i-or da
ªi te-or cumânda.
Au, må Anå dragå,
Scoal’ ¿i mi te roagå,
Cu dor ¿i cu milå,
Tot de-a mamå bunå,
Numele så-¡’scrie
În u¿a pimni¡âi;
U¿a-or descuia,
Beuturå-or lua
ªi ei cå n-o   Vietna bea
Pânå nu ¡i-or da
ªi te-or cumânda.
Au, må Anå dragå,
Ce n-ai a¿teptat,
Tot pânå-n Rusale
Cå-i ziua mai mare
ªi i-o zi de târg;
Så te duci la târg
ªi så târguie¿ti
Trei cåciuli negre,
Trei zåbålnicele
ªi trei cununele
Så le dåruie¿ti,
Vama s-o plåte¿ti.
 Au, må Anå dragå,
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ZORILE BRADULUI

Bradule, brådu¡ule,
Cin’ ¡i-a poruncit
De ai coborât
De la loc pietros
La loc mlå¿tinos.
Mie mi-au trimis
Trei oameni din sat,
Cu pårul låsat,
Cu såcuri pe umeri,
Cu berde la brâu,
Pe min’ m-au cåutat,
Tot din mun¡i în mun¡i,
Prin brådu¡i mårun¡i,
ªi ei m-au gåsit
Pe mine cutare.
Încåtre mine-au zis
Cå må iau acaså.
Jos au genunchiat,
Pe min’ m-au tåiat,
La umeri m-au luat,
Tot din deal în deal,
C-un cåtur la deal,
Tot din vale-n vale,
Cu vârfu’ la vale,
ºi-i mai mare jale.
Dar ei m-au min¡it
Pânå m-au tåiat,
Cåci pe min’ m-au dus
La mijloc de câmp,
La cap de voinic,
Ploaia så må ploaie,
Cetina så-mi moaie,
Vântul så må batå,
Cetina så-mi cadå,
Så fac ochii roatå,
Så våd lumea toatå,
ªi så mai aud
Preo¡ii cântând,
ªi maice jelind,
Coco¿ii cântând,
Hårångel trågând.

Informator - Condulescu Filofteia
(Lotia lu’ Zamfir) –1974

ZORILE DE LA GROAPÅ

Colea despre-apus,
Greu un nor s-a pus,
Nu e nor de ploaie
ªi e nor de piatrå;
Pe unde-a trecut,
Greu jale-a fåcut,
Pe unde-a umblat,
Greu jale-a låsat.
Påmânte, påmânte,
De azi înainte
Te prind de pårinte;
Så nu te gråbe¿ti
Så må putreze¿ti,
Så nu te la¿i greu
Pe trup¿orul meu.

Informator - Ro¿ca Maria, 1974

ZORILE DE LA BISERICÅ

Bucurå-te mânåstire
Cå frumos plocon î¡i vine,
Nu vine så vie¡uiascå
ªi vine så putrezeascå.
(Strofa se repetå de trei ori)

Informator: Ro¿ca Maria,1974
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mentul “Înmormântårii” (c) cu secven¡ele: “se adunå lume multå;
cântecul de jale”, “slujba religioaså acaså”, “spre cimitir, cortegiul”,
“la mormânt”, “masa acaså: pomana”. Pentru ca în “Moartea ¿i
sufletul dupå moarte” (d) så avem a face cu “cålåtorirea sufletului”,
“reprezentarea moroilor”, “la 40 de zile: a¿ezarea sufletului”, “slo-
bozitul apei”, “eliberarea supravie¡uitorilor ¿i jocul”.

Toate aceste mari momente cu secven¡ele lor ritualice sunt
identificate prin observa¡ie directå ¿i ilustrate cu mårturii, prin
anchetarea a nu mai pu¡in de 50 de subiec¡i din zonå, to¡i regåsi¡i
într-un “Tabel de informatori”, precedat de un necesar Glosar
etnofolcloric.

Partea a doua a lucrårii vizeazå “o interpretare ¿tiin¡ificå a
fenomenului”. Autorul påråse¿te ordinea faptelor, impuså de
câmpul de observa¡ie directå, mergând spre låmurirea unor pro-
bleme de naturå etnograficå ¿i sociologicå. Dincolo de consem-
narea ansamblului ceremonial, autorul pune în discu¡ie “modul de
reprezentare al mor¡ii ¿i al actelor sale ordonatoare, agen¡ii ¿i con-
di¡iile actelor, obiectele rituale (bradul), tipurile de înmormântåri apå-
rute prin actualizarea datelor ¿i problemelor sociologice pe care le-a
putut ridica fenomenul mor¡ii ¿i înmormântårii în Gorjul de Nord”.

Se cuvine så remarcåm cå ansamblul ceremonial al mor¡ii ¿i
înmormântårii este în¡eles ca “fenomen stråvechi” (spre exem-
plu,”ritualul bradului”, p. 127) “asupra cåruia nu trebuie så ignoråm
în ce måsurå a lucrat cre¿tinismul”: “Bradul la înmormântarea
tinerilor este un fenomen care fårå îndoialå depå¿e¿te era noastrå,
cu rådåcini adânci în ceea ce am numit cândva arheologie spiritualå,
sector în care ¿tiin¡e de observa¡ie directå ca etnografia ¿i sociologia
se întâlnesc în adevår cu arheologia”.

Sau aceastå observa¡ie indubitabilå în a în¡elege procesul
de continuitate a ritualurilor stråvechi în con¿tiin¡a cre¿tinå a ro-
mânitå¡ii: “Bunåoarå, înfigerea cuiului (a unui obiect ascu¡it) în inima
mortului sau arderea fuioarelor vegetale împrejurul mortului ¿i în
interiorul co¿ciugului, pe care le-am prezentat, în prima parte, pe
cât ¿tim, sunt confirmate de såpåturi arheologice, la morminte cu
vechimi de milenii”.

Nu lipse¿te cercetåtorului ideea de a conferi o “viziune cos-
micå” ce dominå via¡a omului: “Pentru în¡elegerea ¿i explica¡ia
fenomenului, ni se pare utilå apropierea de alegoria Miori¡ei, în care
moartea apare ca o nuntå ¿i al cårei material ¿i substan¡å poeticå
au putut fi trase de aici.” (p. 128)

Våzând în brad nu un arbore al vie¡ii, ci “un arbore cosmic”,
savantul crede cå “e vorba de o participare simbolicå a bradului ca
dat cosmic ¿i o transpunere a mor¡ii în nuntå”. (s.a., E.B.).

Foarte atent în ipoteze, Ernest Bernea nu se laså furat de
aparen¡e. La pagina 127 dåm peste aceastå convingere ce sunå ca
o profesiune de credin¡å:

 “Când un om de ¿tiin¡å propune o ipotezå, el este obligat så-¿i
punå toate întrebårile ce-l pot duce, în contact cu realitatea, la con-
firmarea sau infirmarea ideii sale, el nu poate merge doar pe obser-
varea faptelor ce-i satisfac ipoteza ¿i, cu atât mai pu¡in, nu are li-
bertatea de a le inventa când îi lipsesc. Cercetarea ¿tiin¡ificå trebuie
så respecte jocul corect între idee ¿i realitate,evitând deodatå douå
erori fundamentale, adicå concluziile fanteziste ¿i empiria ne-
semnificativå”.

Foarte interesante ¿i autentice de-a dreptul sunt variantele
literare “Cântecul zorilor” ¿i “Cântecul bradului”, culese în timpul
ansamblului ceremonial, în care sunt identificate atât elemente
concrete, chiar biografice, cât ¿i acele deschideri cåtre credin¡a în
lumea de dincolo ¿i spiritualizarea transcendentå.

Exemplarå atât în viziunea metodologicå cât mai ales în
rigurozitatea ¿i probitatea profesionalå a redactårii, “MOARTEA
ªI ÎNMORMÂNTAREA ÎN GORJUL DE NORD” este una din cår¡ile
emblematice ale savantului etnograf ERNEST BERNEA, consti-
tuind totodatå un model de cercetare etnograficå ¿i sociologicå,
bazate pe ancheta directå ¿i pe elemente statistice.

Definitorie pentru o anumitå zonå etno-folcloricå, conside-
ratå mai conservatoare decât altele, lucrarea trimite, de fapt, la un
ansamblu ceremonial mai general, identificabil, de fapt, în men-
talitatea ¿i spiritualitatea româneascå, cu reverbera¡ii de
stråvechime ¿i cu o semnifica¡ie filosoficå de profunzime.

Lucian  BRANGA

Moartea ¿i înmormântarea în Gorjul de NordMoartea ¿i înmormântarea în Gorjul de NordMoartea ¿i înmormântarea în Gorjul de NordMoartea ¿i înmormântarea în Gorjul de NordMoartea ¿i înmormântarea în Gorjul de Nord     Recuperåri etnografice:

!!!!!     Ernest Bernea
Dintr-un anun¡ de familie, publicat în ”România liberå” am

aflat cå s-au împlinit 48 de ani de la decesul, la Geneva, al savantului
etnomuzicolog Constantin Bråiloiu (20 decembrie 1958). Prin
strådania neobositå a nepoatei sale, poeta Magdalena Bråiloiu,
osemintele marelui dispårut au fost aduse în ¡arå ¿i reînhumate, la
15 mai 1979, la Cimitirul Bellu.

Întâmplarea a fåcut ca între C. Bråiloiu ¿i ERNEST BERNEA
(1905-1990) så existe o rela¡ie de colaborare beneficå ¿i sincerå
pre¡uire, mai ales cå metoda abordatå în cercetarea etnograficå ¿i
sociologicå (chestionarea, date privind informatorii, iconografia
¿i, mai ales, observa¡ia directå, pe etape, a ritualurilor, cu consem-
narea semnifica¡iei) este una comunå, la care se vor adåuga date
statistice ¿i observa¡ii de sondaj, menite a pune în eviden¡å re-
verbera¡iile evenimentelor în con¿tiin¡a comunitå¡ii ¿i un anumit
tip de mentalitate privind rela¡ia via¡å-moarte.

Marcat, la Universitatea din Bucure¿ti, de autoritatea ¿i
prestigiul unor Nicolae Iorga sau Nae Ionescu, Ernest Bernea face
studii de specializare la Geneva, Freiburg ¿i Paris, având ocazia
strålucitå så audieze personalitå¡i precum Martin Heidegger sau
Marcel Mauss. Întors în ¡arå, devine secretar al sec¡iei de monografii
sociologice la Institutul Social Român (1933-1935), apoi confe-
ren¡iar la Catedra de antropogeografie a lui Simion Mehedin¡i,
sus¡inând acum primul curs de etnologie din România. A fåcut
parte, ca membru de nådejde, din acele echipe monografice cre-
ate ¿i conduse de Dimitrie Gusti. A fondat ¿i condus, de asemenea,
colec¡ia Rânduiala, împreunå cu al¡i pasiona¡i cercetåtori, precum
Ion Ionicå, I. Samarineanu, D. C. Ampår.

Datoritå convingerilor sale politice, în perioada 1935-1954,
a cunoscut teroarea unor regimuri concentra¡ionare, trecând,
succesiv, prin închisorile din Vaslui, Târgu-Jiu, Bra¿ov, Peninsula,
Poarta Albå, Capul Midia, impunându-i-se un domiciliu for¡at în
Bårågan, pentru ca în 1955 så fie condamnat la zece ani temni¡å
grea de Tribunalul Militar Bucure¿ti, sub acuza¡iile de ”filosof ex-
tremist” ¿i de promotor al mi¿cårilor “de tip na¡ionalist”. I s-a adus,
de asemenea,acuza proletcultistå de “negare a importan¡ei mi¿cårii
muncitore¿ti”, prin interesul deosebit manifestat fa¡å de civiliza¡ia
românå såteascå! Anchetat pânå în anii din urmå de poli¡ia politicå
(1984), este supus unor bestiale maltratåri, confiscându-i-se
totodatå un numår mare de manuscrise.

În ciuda acestei sinistre supravegheri, între 1962 (anul eli-
berårii) ¿i 1990 (anul mor¡ii) func¡ioneazå în calitate de cercetåtor
¿tiin¡ific în cadrul Institutului de Etnografie ¿i Folclor, publicând
foarte pu¡in, de¿i, dincolo de studii etno-sociologice, ¿i-a încercat
condeiul în eseisticå, poezie, traduceri…

Au råmas în manuscris, dupå moartea savantului, numeroase
studii de etno-sociologie, etno-psihologie, antropologie, etno-
grafie, eticå, chiar cicluri de poezii, toate supuse, în ultimii ani, fie
unei autocenzuri excesive, fie imposibilitå¡ii materiale de a fi
publicate…

Scrierile publicate postum, iatå, ni-l înfå¡i¿eazå pe savant în
deplinåtatea for¡elor creatoare, cåci, în studiul fenomenelor
etnografice, acesta convoca pertinente analize socio-psihologice
¿i muzicologice, aureolate de o anume reflec¡ie de tip filosofic
asupra specificitå¡ii ¿i mentalitå¡ii poporane, încadrate într-o mai
largå formulå de în¡elegere a spiritualitå¡ii daco-române. Etno-
sociologul este, evident, ¿i un teoretician de pertinentå observa¡ie,
precum în memorabila “Introducere teoreticå în studiul obi-
ceiurilor” (v. “Revista de etnografie ¿i folclor”, Buc., 1968) sau în
“Cadre ale gândirii populare române¿ti. Contribu¡ii la repre-
zentarea spa¡iului, timpului ¿i cauzalitå¡ii” (C. R., 1985), lucrare
reluatå de Editura “Humanitas”, în 1997, sub titlul “Spa¡iu, timp ¿i
cauzalitate la poporul român”. Amintim ¿i alte lucråri tipårite mai
recent în care personalitatea savantului capåtå noi dimensiuni: “Cel
ce urcå muntele” (Ed. “Agora”, 1996), “Crist ¿i condi¡ia unamå.
Încercåri de antropologie cre¿tinå”(C. R.,1996) sau “Treptele
bucuriei” (Ed. “Agora”, Ia¿i,1997).

“MOARTEA ªI ÎNMORMÂNTAREA ÎN GORJUL DE
NORD” (Ed. “Cartea Româneascå”, 1998) este una din cele mai
solide lucråri de etnosociologie, rezultatå în urma cercetårilor de
teren întreprinse în anii 1930 (în cadrul anchetelor etnografice
coordonate de D. Gusti) ¿i 1942, când autorul revine, personal, pe
bazå de anchetå, la Runcu ¿i în alte douå sate învecinate, Arcani ¿i
Dobri¡a. Înså “centrul cercetårii” ¿i al “izvoarelor” documentare rå-
mâne satul Runcu de la poalele muntelui, unde, prin “observa¡ie
directå”, sunt consemnate datele ritualice de la douå înmormântåri:
una de copil (a Mariei I. Lepådu¿) ¿i alta de flåcåu/fecior (a lui
Constantin I. Sârbu).

Ideea unei cercetåri monografice de acest tip, privind moar-
tea în cadrul ritualului såtesc, înså cu reverbera¡ii mai generale în
con¿tiin¡a româneascå, o avusese încå din secolul trecut etnograful
Simion Florea Marian, membru al Academiei Române (“Inhu-
marea la Români”, 1890, reeditatå în 1955 la editura “Grai ¿i Suflet
- Cultura Na¡ionalå”) sau mai aproape de noi în context zonal un
Constantin Bråiloiu, cu “Ale mortului din Gorj”…

Redactarea lucrårii s-a fåcut ulterior, prima parte în anul 1934
(rezultând, în 1938, ¿i studiul conex “Bradul de înmormântare”),

celelalte pår¡i, a doua ¿i a treia, fiind reluate târziu, în 1975, de unde
rezultå o diferen¡å nu numai de timp,”ci ¿i de opera¡ie ¿tiin¡ificå”.

“Înmormântarea în Gorjul de Nord - scrie autorul în prefa¡å -
a¿a cum am cercetat-o la fa¡a locului, cu 45 de ani în urmå, este un
fenomen unic în categoria acestor fenomene  apar¡inând vechiului
sat, atât prin bogå¡ia de fapte expuse în diverse forme de expresie,
cât ¿i prin caracterul såu complex ¿i stråvechi - unele acte stråbå-
tând o scarå de milenii. În aceastå ceremonie, banalå prin frecven¡å,
apar momente ¿i scene ce trec de la pitoresc la sinistru, cu un inedit
aproape neîntâlnit”.

Materialul documentar folosit apar¡ine arhivei personale a
autorului, la care se adaugå fie unele fi¿e råzle¡e (semnate de
ªtefania Cristescu-Galopen¡ia, D. C. Amzår ¿i, mai ales, Ion Ionicå),
fie unele variante de liricå ritualicå (Cântecul zorilor sau al bradului)
culese de Mihai Pop, ca ¿i unele abordåri muzicologice (Mariana
Kahane) sau desene tehnice (Mariana Vulcånescu).

Elaboratå, a¿adar, pe baza unui amplu material documentar
ob¡inut prin cercetåri de teren ¿i dupå metoda practicatå de ªcoala
românå de sociologie a lui Dimitrie Gusti, “din care am fåcut parte”
- “metodå pe care, înså, am încercat så o ducem un pas înainte,
atât din punct de vedere teoretic, cât ¿i experimental”- lucrarea nu
constituie un simplu studiu, pitoresc, asupra înmormântårii, ci o
încercare de în¡elegere ¿i explicare a acestei manifeståri în cadrul
mai larg al reprezentårii mor¡ii”. Cercetarea concretå (I) ¿i inter-
pretarea (II) privesc atât “prevestirile despre moarte” (mentalitatea
såteascå premonitorie) cât mai ales ceremonia propriu-ziså ¿i,
desigur, reprezentårile ¿i actele ce se produc pânå la “a¿ezarea
sufletului”, adicå la 40 de zile.

Spre deosebire de nuntå, care e legatå mai mult de familie ¿i
de sistemul de rela¡ii, înmormântarea presupune dintotdeauna o
dominatå spiritualå raportatå la “marea trecere” - “proces ¿i
transla¡ie a condi¡iei naturale ¿i supranaturale a omului”.

Pornind de la date imediate, elementare ¿i concrete oferite
de “observa¡ia directå”, cu caracter descriptiv-etnografic (I), au-
torul trece la eviden¡ierea “tråsåturilor esen¡iale fundamentale”, la
“generalizåri” ¿i “judecå¡i sintetice”, având un caracter explica-
tiv-sociologic : “Ceea ce avansåm prin metoda aplicatå primei pår¡i
este de a anticipa, sub o formå concretå, interpretarea generali-
zantå ¿i abstractå, uneori, din partea a doua.” (p. 11)

Våzutå ca o manifestare colectivå “complexå”, în care se
împletesc elemente ¿i forme spirituale, religioase ¿i magice, este-
tice, juridice ¿i economice, moartea actualizeazå de fiecare datå
un fenomen de largå participare a satului, întemeiat pe vechi tradi¡ii
¿i deprinderi sociale. Fenomenul mor¡ii ¿i al înmormântårii este
alcåtuit din mai multe pår¡i mari ¿i dintr-o seamå de momente în
desfå¿urare: moartea ¿i îngrijirea trupului (a), pregåtirea înmor-
mântårii (b), înmormântarea ¿i cortegiul (c), sufletul dupå moarte -
reprezentåri ¿i acte (d).

În cadrul acestor momente importante, cercetåtorul distinge,
din observa¡ia pe teren, o mul¡ime de “grupe de fapte concrete ¿i
organice, date constitutive ale fenomenului la data cercetårii lui pe
teren”. Astfel, în cadrul primului moment (a), Ernest Bernea distinge:
“prevestirile de moarte”,”actul mor¡ii”, „iertåciunea”, “îngrijirea tru-
pului”, “pur tarea doliului”,”primul priveghi ¿i cântecul zori-
lor”,”a¿ezarea în tron”.

De momentul “Pregåtirea înmormântårii” (b) ¡in urmåtoarele
grupe de fapte: “la vederea mortului”, “al doilea priveghi”, “ritualul
bradului”, “al treilea priveghi”, “ultimele pregåtiri”. Urmeazå mo-
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Camil Petrescu (9/22 aprilie 1894-14 mai 1957) ilus-
treazå în literatura românå tipul scriitorului total, spirit
modern ¿i universalist, autor al unei opere în care freamåtå
nelini¿tea unei con¿tiin¡e ¿i, mai presus de toate, acel com-
plex al luciditå¡ii extreme, care, de¿i l-a “cru¡at” pe autor,
a prins în vertijul såu, în acel “joc al ielelor” mul¡i din
eroii literaturii sale, conducându-i la suicid. E cazul poetu-
lui Ladima din Patul lui Procust, dar ¿i al lui Gelu Ruscanu
din Jocul ielelor... sub acest aspect, l-a¿ considera pe
Camil drept un spirit heliadic, proteic în ac¡iunea lui
literarå ¿i “doctrinar” în emergen¡a personalitå¡ii sale cåtre
o filosofie “substan¡ialist-spiritualistå” (v. Doctrina subs-
tan¡ei, tipåritå în anii no¿tri, dupå manuscrisul depus de
autor la Vatican, pentru valorificarea lui în posteritate...).

Literatura secolului nostru este plinå de autori care,
prin¿i în pânza de påianjen a con¿tiin¡ei problematice
extreme, ¿i-au gåsit în sinucidere o “salvare”, o “mântui-
re”, o “ie¿ire” onorabilå din încâlceala dilematicå a desti-
nului. Camil Petrescu ¿i-a regåsit, înså, echilibrul, dove-
dindu-se, în via¡å, o fire “ra¡ionalistå”, tråind sub presiu-
nea lumii “realului” (REALIA opresoare), cåreia încerca
så-i gåseascå legitå¡i explicabile, cauzalitå¡i ¿i determinåri
interrela¡ionale.

Poet transcendentalist, care mårturise¿te programatic
a fi våzut Idei (Versuri, 1923), prozator de un acut mod-
ernism, ctitorind romanul modern (Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de råzboi ¿i Patul lui Procust,
1933), dramaturg de mare anvergurå problematicå (Suflete
tari, Jocul ielelor, Danton...), eseist de claså (fremåtând
cu tot spiritul într-o coerentå dic¡ie a ideilor), filosof am-
bi¡ionând un sistem original (“substan¡ialismul”), teore-
tician al prozei moderne ¿i estetician al genului dramatic,
în aceea¿i notå de autenticitate ¿i substan¡ialitate, gazetar
de concep¡ie intelectualistå (sus¡inând teza “noocra¡iei
necesare”, similarå cu ideea actualå a guvernårii prin
tehnicieni), Camil Petrescu råmâne, alåturi de George
Cålinescu ¿i Eugen Lovinescu, una din marile con¿tiin¡e
literare ale epocii interbelice, fårå de care literatura românå
ar fi fost mult mai såracå...

Ceea ce impune de la bun început la Camil Petrescu
este acea pregnantå modernitate: în viziune, concep¡ie ¿i
stil, menitå a gråi de la sine despre adevårata sincronizare
a literaturii române interbelice cu marea literaturå
europeanå, Concep¡ia “sincronistå” a autorului (care în
1933, dupå ce scrisese romanele moderniste, se desparte
de pårintele sincronismului sburåtorist, E. Lovinescu,
printr-un pamflet destul de acid - gest desigur umoral ¿i
nu justificat în ordinea concep¡iei artistice...) se revendica
din intui¡ionismul filosofului francez H. Bergson, dar ¿i
din fenomenologia lui E. Husserl.Teoreticianul detestå
caracterul “ra¡ionalist” ¿i “tipizant” al prozei clasice, sus¡i-
nând superioritatea “memoriei involuntare” ¿i a
introspec¡iei, menite a pulveriza “cronologia” staticå ¿i a
muta interesul epic pe probleme de con¿tiin¡å, pe factorul
subiectiv, pe aspectele “substan¡ialiste”, concrete ¿i fruste.
S-a observat, de fapt, cå prozatorul î¿i construie¿te roma-
nele sale pe o pasiune sau pe o idee, acestea fiind a¿adar
“monografii ale unor idei” (Ultima noapte...), dar ¿i
“dosarele de existen¡å” (Patul...), dintr-o perspectivå a
unei luciditå¡i teribile, necru¡åtoare... (Cu un om între
oameni, Camil revenea de fapt la proza de evocare istoricå,
la cronologia epicå, romanul                                   reverberând,
în surdinå, concep¡ia modernismului såu interbelic).

Acest Proust al romanului românesc interbelic s-a
vrut, vorba lui Cålinescu, un “anticalofil, partizan al
dicteului automat”, înså, cu toatå teoria din Noua
structurå ¿i opera lui Marcel Proust, opera sa nu cade în
capcana unui “suprarealism” de nota¡ie spontanå, oniricå,
fiind una din cele mai “elaborate” opere, din cele mai
elevate construc¡ii literare. Sunt evidente, atât în poezia,
cât ¿i în proza sau teatrul såu, scriitura intelectualizatå,
fervoare inimitabilå a ideilor, reflexivitatea digresiunilor,
tipologia antinomicå a douå categorii de personaje popu-
lând douå lumi (Realia ¿i idealia), dic¡iunea spontanei-
tå¡ii ¿i estetica frazårii epice, vibra¡ia nervoaså a stilului
¿i luciditatea analiticå a “substan¡ialitå¡ii” epice, în  gen-
eral acel spectacol al inteligen¡ei, jucat pe ¿cena dilemelor
existen¡iale, vizibil în pretutindeni în opera sa...

În ultima decadå a secolului XIX-lea î¿i face apari¡ia în mi¿carea socialistå, revizionismul, curentul
ce-¿i propune ¿i reu¿e¿te revizuirea reformistå a marxismului în noile condi¡ii ale dezvoltårii
social-economice a capitalismului. În Anglia, fabianismul, laburismul ¿i reformismul liberal
contribuiserå, de asemenea la o semnificativå emancipare social-politicå a popula¡iei, mic¿orând astfel
baza socialå a marxismului ¿i for¡a de impact a socialismului revolu¡ionar. Situa¡ia era asemånåtoare
în S.U.A., ºårile de Jos, Austria.1

În epoca noastrå, îndeosebi dupå cel de-al doilea råzboi mondial, au fost douå principale doc-
trine care au abordat problema democra¡iei: doctrina politicå din ¡årile cu vechi tradi¡ii democratice;
doctrina politicå privind democra¡ia în socialism. Cu privire la con¡inutul primei doctrine a democra¡iei
din ¡årile occidentale, aceasta are ca ax principal, pluralismul politic ¿i pluripartidismul, separarea
puterilor în stat, votul universal liber exprimat, independen¡a mijloacelor de informare, dreptul la asociere
¿i liberå exprimare a tuturor cetå¡enilor etc. Astfel, teoria democra¡iei pluraliste acrediteazå, pe bunå
dreptate, idea cå o veritabilå democra¡ie are la bazå un sistem social, inclusiv existen¡a unor organiza¡ii
cu character professional, ¿i a unor partie politice puternice care asigurå deplina libertate de gândire
¿i ac¡iune a cetå¡enilor ce iau parte, prin reprezentan¡ii lor, la conducerea întregii societå¡i.

În acest fel se asigurå o colaborare între societatea civilå ¿i societatea politicå, aceasta din urmå
bazându-se pe stat ¿i institu¡iile sale care, prin tot ceea ce face, trebuie så slujeascå pe cea dintâi, adicå
societatea civilå.2

Cåtre sfâr¿itul celui de-al doilea råzboi mondial se vor constitui, mai ales în ¡årile beligerante,
regimuri de securitate socialå. În Anglia, principiile planului Beveridge î¿i propun ca obiectiv eliberarea
societå¡ii de lipsuri ¿i de toate lipsurile grave. În Fran¡a, CNR adoptå în martie 1944 în unanimitate
programul definitiv „al unui plan complet de securitate socialå vizând asigurarea mijloacelor de existen¡å
tuturor cetå¡enilor în toate cazurile în care nu sunt capabili så ¿i le procure prin muncå, cu o gestiune
apar¡inând reprezentan¡ilor celor interesa¡i ¿i ai statului.”3 În octombrie 1946 a avut loc un nou plebiscit
pentru noua Constitu¡ie. Rezultatul e acesta: 9 milioane de votan¡i au primit Constitu¡ia; 8 milioane au
respins-o; 8 milioane s-au ab¡inut. Înainte de ziua votårii Generalul Gaulle s-a pronun¡at contra
Constitu¡iei, ¿i deoarece nu s-a în¡eles în aceastå chestiune cu actualul prim-ministru Bidault (partidul
republican), s-a despår¡it de el formând un nou partid.  Toate acestea dovedesc încå instabilitate politicå
cu toate cå securitatea socialå era mul¡umitoare.4

Ca ¿i democra¡ii din prima genera¡ie, actualii preconizeazå strategia realistå a reformelor sociale
din interiorul sistemului. Ei urmåresc crearea unei societå¡i în care omul så-¿i dezvolte liber
personalitatea, cooperând la via¡a politicå, economicå ¿i culturalå a umanitå¡ii în calitate de membru
al comunitå¡ii. În plan economic, democra¡ii pledeazå pentru îmbinarea planificårii ¿i concuren¡ei prin
controlul public al for¡elor economice, colaborarea muncitorilor la gestiunea întreprinderilor. În acela¿i
timp, pentru stimularea productivitå¡ii muncii ¿i rentabilizarea activitå¡ii economice, proprietatea
particularå asupra mijloacelor de produc¡ie ¿i economia de pia¡å devin instrumente absolut necesare.5

Conchizând asupra fundamentelor intelectuale ale doctrinei democratice, trebuie så subliniem
cå aceasta  „…s-a clådit pe temelia epistemicå a evolu¡ionismului sociologic ¿i pe cea moralå a
umanismului…

Concep¡ia asupra continuitå¡ii ¿i gradualitå¡ii  schimbårii alimenteazå reformismul social-demo-
crat deoarece imanen¡a schimbårii sociale stå la baza strategiei social-democratice privind posibilitatea
schimbårii ordinii sociale prin reforme declan¿ate în interiorul aceleia¿i ordini sociale.”6

Se cuvine, totu¿i, o nuan¡are, pentru a-l feri, totu¿i,
de în¡elegeri imuabile, mecaniciste.În aceea¿i conferin¡å
(Noua structurå...), Camil se disociazå de “fluxul
con¿tiin¡ei”, ca procedeu epic, în spe¡å de metoda unui
J.Joyce, simpla autenticitate a tråirii pårându-i-se, la un
moment dat, “nesatisfåcåtoare”. În acest fel, el încearcå så
corecteze conceptul de “autenticitate” prin acela de “subs-
tan¡ialitate” în sens fenomenologic. Iar de aici, la reflec-
tarea în con¿tiin¡å a intuitivului nu e decât un pas. Întâl-
nirea autorului cu Proust va fi, de fapt, definitorie, cons-
tructivå. “Nimic nu este în obiect, totul e în spirit”, decre-
tase romancierul francez, ¿i pe aceastå carte se va juca,de
fapt, soarta eroilor camilpetrescieni.

Puså la modul mai general, rela¡ia dintre planul trans-
cendentului (Idealia) ¿i cel al realului (Realia) duce la
conflicte solu¡ionate, de regulå, dramatic.”Con¿tiin¡a mi-
¿eliei mele”, de care vorbea Ladima într-o poezie de tona-
litatea psalmilor arghezieni, e, de fapt, dilema existen¡ialå,
conflictul cu sine al unei con¿tiin¡e ce face gestul suprem
pentru a se elibera de “incomoda” condi¡ie “procustianå”.
Acesta e, de fapt, ¿i “problematica” romanelor sale moder-
niste, dar ¿i acuta “dezbatere” din teatrul såu “de idei”.

Totul poate fi pus sub geniul davincian al unei replici
memorabile, de o reflexivitate metalicå, a personajului
“problematic” Gelu Ruscanu din JOCUL IELELOR: “Câtå
luciditate,atâta dramå!”

        Mircea IERUBA

Cultura politicå, adicå atitudinile, valorile, ¿i comportamentele legate de sfera politicului se modificå foarte
greu în timp. „Societatea româneascå este puternic marcatå de o culturå tradi¡ionalå, derivatå într-o mare måsurå din
izolarea din perioada comunistå”.7 Cultura politicå româneascå poate fi evaluatå din perspectiva comportamentelor
politice pe care le genereazå sco¡ând la ivealå superficialitatea ei. Fiind una din componentele culturii politice
comportamentul politic desemneazå latura activå, pragmaticå, vizibilå ¿i måsuratå a fenomenului care ne preocupå
în acest studiu.8 Afirma¡ia conform cåreia pentru România nu existå alternativå la schimbare trebuie examinatå cu
aten¡ie. Adaptarea la ambientul politic este cheia stabilitå¡ii oricårei guvernåri, ceea ce presupune capacitatea de
a opera modificåri tactice ale diferitelor politici sectoriale.9

Departe de a fi o excep¡ie, schimbarea este o caracteristicå permanentå a sistemelor politice func¡ionale.
Schimbare de echilibru sau schimbare de structurå, transformarea spa¡iului politic nu e posibilå fårå intermedierea,
subtilå, dar necesarå culturii. Cultura politicå prin modul în care ac¡ioneazå asupra tipului de participare politicå, prin
amprenta pe care ¿i-o pune asupra atitudinilor, este o componentå fårå de care nu pot fi explicate rela¡iile politice
specifice unei societå¡i. Fiecare comunitate politicå cunoa¿te o formå de culturå politicå, interpreteazå ¿i se
raporteazå la faptul politic în func¡ie de valorile dominante. Supunerea sau nesupunerea, toleran¡a sau intoleran¡e
sunt atitudini politice condi¡ionate cultural.10

Diferen¡ele de culturå politicå între grupuri ¿i inadecvarea modelului propus de clasa politicå cu credin¡ele ¿i
comportamentele politice ale societå¡ii globale creeazå dereglåri în func¡ionarea sistemului politic. Pentru o acomodare
a diferitelor subculturi politice cu scopurile politicii reformatoare este nevoie de o schimbare gradualå, mediatå prin
acultura¡ie ¿i socializare. Cum înså gradul de adeziune la modelele tradi¡ionale este foarte crescut pe måsurå ce se
coboarå scara socialå, ¿i cum modernitatea pentru România a råmas un pariu de câ¿tigat, o „schimbare a
imaginarului”11, este doar na din alternativele posibile.12

Rolul religiilor în formarea culturii politice este indiscutabil. Chiar dacå între politic ¿i religios a apårut o
separare, sacrul fiind transferat în domeniul cultului, principiul ordinii face posibile împrumuturile. Convingerile
religioase au influen¡at, în anumite domenii, spa¡iul deciziei politice. Legåtura dintre religie ¿i cultura politicå este
facilitatå de existen¡a setului de credin¡e ¿i de scopuri prin care cea dintâi influen¡eazå politicul. Credin¡a religioaså
då con¡inut sentimentului cå ra¡iunea nu rezolvå satisfåcåtor raportarea individului la umanitate ¿i la univers. Politica,
în¡eleaså ca luptå pentru influen¡area ¿i cucerirea puterii, spa¡iul controlat de norme ¿i tradi¡ii ra¡ionaliste, apare
unora dintre contemporanii no¿tri ca nesatisfåcåtoare.13

Rolul ¿i locul culturii politice în institu¡ionalizarea democraticå în România postcomunistå nu poate fi neglijatå.
Schimbarea culturalå intervine în perioade lungi, uneori de câteva genera¡ii.14 Lipsa unei ideologii a contestårii,
absen¡a capacitå¡ilor politice ¿i financiare de a mobiliza indivizii spre o implicare civicå activå duc la persisten¡a
unei culturi politice ne- sau pre- democratice. Mi¿cårile de protest, grevele, implicarea în diverse forme de campanii,
reprezintå forme ale ac¡iunii politice democratice. Dar numårul redus ¿i mai ales manipularea lor de cåtre grupuri de
presiune dovede¿te cå în România formele de contestare au fost distorsionate. Cultura politicå din România de
aståzi este „dominatå de o mentalitate etatistå”, în ciuda dezastrului produs de centralizare ¿i planificare.15 Din
perspectiva valorilor, credin¡elor ¿i atitudinilor cetå¡ene¿ti fa¡å de sistemul politic, „popula¡ia din România
post-comunistå pare a fi speriatå de schimbare decât de status-quo-ul trecutului”.16

Prof.  Ionel Cioabå

SemicentenarSemicentenarSemicentenarSemicentenarSemicentenar CAMIL PETRESCU CAMIL PETRESCU CAMIL PETRESCU CAMIL PETRESCU CAMIL PETRESCU
Complexul luciditå¡ii extreme
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SISIF ªI PASÅREA MÅIASTRÅSISIF ªI PASÅREA MÅIASTRÅSISIF ªI PASÅREA MÅIASTRÅSISIF ªI PASÅREA MÅIASTRÅSISIF ªI PASÅREA MÅIASTRÅ

Fusese osândit så ridice un bolovan pe un munte,
Dar, de câte ori ridica bolovanul,
O droaie de gu¿teri ¡â¿neau de sub el.
Omul îi lua în palmele lui båtucite,
Le punea câte o pereche de aripi,
Apoi îi a¿eza în fa¡a oglinzii
Så se minuneze cât de bine le stå,
ªi så zboare.
În curând våzduhul se umpluse de påsåri,
Iar zeii,
Care nu mai våzuserå în via¡a lor atâta frumuse¡e,
începuserå så se certe-ntre ei
Låudându-se fiecare
Cå lui îi venise ideea så-l osândeascå pe om.

Profitând de haosul åsta,
O pasåre s-a strecurat în Olimp
ªi-a furat nemurirea.

APROAPE SONETAPROAPE SONETAPROAPE SONETAPROAPE SONETAPROAPE SONET

Ajunså-n pragul mor¡ii, triste¡ea mea mi-a spus:
„De vrei så-¡i meargå bine-n poezie
Fere¿te-te cât po¡i de bucurie,
Cåci pe acolo versuri bune nu-s“.

Am încercat så o privesc de „sus“
ªi så ignor pova¡a ei târzie,
Dar, când våzui cå slova mi-i lålâie,
ªi-ntre poe¡i sunt doar un biet intrus

Må mâniai. ªi-n marea mea trufie
Må råzbunai cumplit pe bucurie,
Trågând cu pu¿ca-n ea ca-ntr-un fazan.

Nu cred c-o råpuneam (fir-ar så fie!)
De nu må ajuta cu dibåcie
ªi ea: triste¡ea unui prunc orfan.

ªI CUM LÅUNTRUL MEUªI CUM LÅUNTRUL MEUªI CUM LÅUNTRUL MEUªI CUM LÅUNTRUL MEUªI CUM LÅUNTRUL MEU

M-am aruncat în mine îmbråcat
Fårå så ¿tiu ce lac adânc e-n mine,
Puteam fi tras la fund ¿i înecat
De nu-notam, probabil, foarte bine.

Lacul acesta îmi pårea ciudat,
Nu pricepeam deloc de unde vine;
Abia târziu aflai cum s-a format:
Plouase peste lume cu suspine

ªi, cum låuntrul meu era mai jos
Decât låuntrurile-nvecinate,
În el s-au adunat, vijelios,
Toate pâraiele învolburate.

SCRISOARE CÅTRE GEORGE BACOVIASCRISOARE CÅTRE GEORGE BACOVIASCRISOARE CÅTRE GEORGE BACOVIASCRISOARE CÅTRE GEORGE BACOVIASCRISOARE CÅTRE GEORGE BACOVIA

Sunt mai bacovian ca tine, Doamne,
Triste¡ea-n mine umple-un vas mai mare,
Femeia care-mi cântå-i mai barbarå
Decât femeia ta, ¿i-n felinare
Lumina mi-e a¿a de slabå-ncât
Nu pot så scriu „Lacustrå“, de urât.

BRÂNCUªIANÅBRÂNCUªIANÅBRÂNCUªIANÅBRÂNCUªIANÅBRÂNCUªIANÅ

Nu depozita¡i inimi
inflamabile
în jurul Por¡ii Sårutului –
buzele îndrågosti¡ilor
sunt atât de încinse,
încât s-ar putea produce
cel mai mare incendiu.

ÎN CASA MEAÎN CASA MEAÎN CASA MEAÎN CASA MEAÎN CASA MEA

În casa mea – o biatå chichinea¡å –
Mai toate lucrurile au prins via¡å:
Chiar fierul de cålcat e azi o fiarå
Ce-mi sare, mârâind, la jugularå.

În casa mea e un cazan cu smoalå.

RUINERUINERUINERUINERUINE

Ruine, peste tot ruine:
Privi¡i ce de moloz e-n mine!...
Privi¡i cum eu (Cel din oglindå)
Må pråbu¿esc precum o grindå
ªi-l prind, fåcându-l zob, sub mine
Pe cel ce-mi fu, o via¡å, Sine.

Ruine, peste tot ruine!...

SUNT FOARSUNT FOARSUNT FOARSUNT FOARSUNT FOARTE TRISTTE TRISTTE TRISTTE TRISTTE TRIST

Am fost ursit de-o ursitoare rea
Så-mi port o via¡å pa¿ii prin hârtoape...
Sunt foarte trist ¿i nimeni nu-i pe-aproape
Så-nfigå-o lance în triste¡ea mea.

Doamne, te rog, cât un sobor de popi,
Întoarce ¿i-nspre noi måritul soare,
Få tåvålug din raza-i orbitoare
ªi niveleazå-odat’ aceste gropi.

SUNT DE ZÅPADÅSUNT DE ZÅPADÅSUNT DE ZÅPADÅSUNT DE ZÅPADÅSUNT DE ZÅPADÅ

Sunt de zåpadå, oamenii må pot
Topi, în clipa lor de înnoptare,
De-aceea, Doamne, fårå supårare,
În locul meu alege-¡i un robot.

El e fåcut din fier; ¿i fieru-i tare;
ªi fieru-i plin de fiare peste tot;
ªi fiecare fiarå are-un bot
Întins spre lume, ca o sågetare.

SE-AVÂNTÅ-N RÂUSE-AVÂNTÅ-N RÂUSE-AVÂNTÅ-N RÂUSE-AVÂNTÅ-N RÂUSE-AVÂNTÅ-N RÂU

Îndrågostitå, foc, de poezie –
Cum nici un cititor n-o så mai fie –
Moartea, plângând, îl roagå pe poet
Så treacå Acheronul mai încet.

Poetul, înså, om ciudat din fire,
Nu-i ia în seamå roua din privire,
Ci, ispitit de malul celålalt,
Se-avântå-n râu ¿i-l trece dintr-un salt.

LIPSA DE PROBELIPSA DE PROBELIPSA DE PROBELIPSA DE PROBELIPSA DE PROBE

M-am aruncat în mine ca-ntr-un håu.
Voiam så mor. Nu cred c-am reu¿it.
De¿i mi-au scotocit întregul Eu
Cadavrul încå nu mi-a fost gåsit.

Deci, nu existå probe c-am murit,
Dar nici cå mai tråiesc. Cum e mai råu...

POEMPOEMPOEMPOEMPOEM

În fiecare searå
Pasårea î¿i pleacå genunchii
ªi se roagå la Cântec
Pentru ocrotirea cuibului såu.

Obiceiul acesta a fost preluat ¿i de oameni
Numai cå ei,
Nemaiavând cântec, au trebuit
Så-l ridice la rang de cântec pe dumnezeu.

E-ATÂTA CERE-ATÂTA CERE-ATÂTA CERE-ATÂTA CERE-ATÂTA CER

E-atâta cer, iubito,
În lacrimile mele…
Så locuiascå oare,
Vreun dumnezeu în ele?

DEFINIºIEDEFINIºIEDEFINIºIEDEFINIºIEDEFINIºIE

Sufletul meu? –
O modestå camerå de hotel
În care e cazat Dumnezeu
Când nu mai sunt locuri în cer.

VISVISVISVISVIS

Se fåcea
cå eram o gurå de canal
fårå capac
¿i Dumnezeu,
care se plimba pe trotuar
cu capu-n nori,
a cåzut în mine.

RUGÅCIUNERUGÅCIUNERUGÅCIUNERUGÅCIUNERUGÅCIUNE

Doamne, te rog, vegheazå-i tu pe îngeri
Pânå-mi cioplesc eu-n piatrå epitaful,
Så nu cumva så fâlfâie din aripi
Cå fac curent ¿i se ridicå praful;

Iar, dac-ajunge praful pânå SusSusSusSusSus,
Se-mbolnåve¿te de plåmâni Isus.

POEM CU TITLUL „FÅRÅ TITLU”POEM CU TITLUL „FÅRÅ TITLU”POEM CU TITLUL „FÅRÅ TITLU”POEM CU TITLUL „FÅRÅ TITLU”POEM CU TITLUL „FÅRÅ TITLU”

Se sub¡iase Dumnezeu în mine
Încât puteam s-ascut cu el creioane –
L-a¿ fi salvat: îl råstigneam, dar cine
Så-mi împrumute douå-trei piroane?

Lumea era såracå råu, vecine –
Vânduse tot så-¿i cumpere obloane.

TRAGEDIE ÎN CERTRAGEDIE ÎN CERTRAGEDIE ÎN CERTRAGEDIE ÎN CERTRAGEDIE ÎN CER

Nimeni nu ¿tie ce s-a întâmplat.
Cert e cå Dumnezeu s-a sinucis –
A fost gåsit de Petru, agå¡at
De creanga mårului din Paradis

Se ¿u¿ote¿te, pe-acolo, pe SusSusSusSusSus,
(ªi, s-ar putea så fie-adevårat)
Cå necredin¡a noastrå l-a adus
În pragu-n care nervii i-au cedat.

SPIRIDON POPESCUSPIRIDON POPESCUSPIRIDON POPESCUSPIRIDON POPESCUSPIRIDON POPESCU
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Din moment ce tot s-a admis existen¡a unui “stil bnrâncovenesc” în
arhitectura româneascå, înseamnå cå existå atât ni¿te motiva¡ii, cât ¿i
ni¿te motive pentru aceasta. Acestea nu neagå asaltul influen¡elor, mai
ales dinspre renascentismul italian, dimpotrivå, le admite, dar î¿i asumå o
propor¡ie mai însemnatå decât au crezut unii, dar nici nu permit
exclusivitatea, cum au încercat så impunå al¡ii.

PRIDVORUL
Acesta ar fi elementul principal cu care se argumenteazå paternitatea

stilului brâncovenesc. Pridvorul, de¿i apare cu insisten¡å ¿i consisten¡å
abia în vremea lui Constantin Brâncoveanu, dar existent uneori ¿i în
construc¡iilor unor înainta¿i ai lui (Matei Basarab, Constantin Cantacuzino),
totu¿i are chiar o istorie milenarå.

Într-o lucrare documentatå, intitulatå Locuin¡a såteascå din România
¿i care con¡ine studii de arhitecturå tradi¡ionalå, volum coordonat de
Institutul Central de Cercetare, Proiectare ¿i Directivare în Construc¡ii,
este reconstituitå, pe baze ¿tiin¡ifice ¿i chiar tehnice, locuin¡a din neoliticul
de pe teritoriul românesc de azi, fiind schi¡ate case din Tangâru (jud. Giurgiu),
Ariu¿d (jud. Covasna), Petru Rare¿ (jud. Giurgiu) Vådastra (jud Dolj) ¿i
Håbå¿e¿ti (jud. Ia¿i), deci practic de pe aproape întreg teritoriul României.
La toate  reconstituirile se pot observa elemente care ne solicitå aten¡ia:
economia de spa¡iu, simplitatea tractului (a¿a cum apare ¿i pe Columna lui
Traian), dar mai cu seamå prezen¡a permanentå a prispei, a pridvorului, fie
sub formå paralelå cu fa¡ada (care s-a påstrat pânå azi la casa ¡åråneascå),
fie în prelungirea tractului, fie chiar sub formå adåugatå, perpendicular pe
fa¡adå, exact cum apare foi¿orul în toate clådirile brâncovene¿ti. Corina
Nicolescu face ¿i ea reconstituirea unei locuin¡e din secolul al XIV-lea de
la Vådastra, a cårei coinciden¡å cu planul casei neolitice este surprinzåtoare,
de¿i în secolul respectiv, majoritatea locuin¡elor erau semiîngropate.
Autoarea comenteazå sumar: “Intrarea, aflatå pe latura de sud sau de vest,
în stânga sau în dreapta stâlpului central, se fåcea printr-un gârliciu în pantå
sau, rareori, în trepte.”

Acest gârliciu nu este altceva decât rudimentul pridvorului. L-am fi
putut urmåri mai îndelung în istorie, dacå civiliza¡ia lemnului nu ar fi dispårut
în cea mai mare parte, datoritå intemperiilor, incendiilor ¿i trecerii la
construc¡ia din zid (chirpici, cåråmidå, piatrå, etc.).

Am cåutat în diverse surse autohtone ¿i stråine mai ales elemente de
compara¡ie pentru aceastå construc¡ie ata¿atå la casa de locuit ¿i nu am
întâlnit. Doar în cartea despre Rena¿tere a lui Virgil Våtå¿ianu existå o
imagine cu Vila Medici, construitå de Michelozzo Michelozzi (1396 – cca
1472), în care se poate considera un fel de pridvor, o teraså acoperitå la
nivelul superior, cu acoperi¿ul sus¡inut de coloane. Dar aceastå vilå se afla
la ¡arå, la Careggi ¿i, în acest caz, se justificå existen¡a acestui spa¡iu de
odihnå ¿i contempla¡ie. Dar acela¿i Michelozzi, când ridicå Palatul Medici
din Floren¡a, nu mai apeleazå la un element de acest fel.

La fel, Brunelleschi, Alberti, to¡i ace¿ti arhitec¡i care au clådit palate
la Floren¡a (Rucellai, Strozzi, Pitti, Ufizzi, Pandolfini) sau la Roma
(Farnese) nu creazå nicidecum astfel de spa¡ii, în primul rând pentru cå
spa¡iile stradale extrem de înguste din cetå¡ile medievale nu ofereau
priveli¿ti demne de admirat la odihnå. Semnificativ este ¿i faptul cå nici la
bisericile mai vechi din România (cu excep¡iile amintite: Sucevi¡a,
Strehaia) pridvorul nu apare (Curtea de Arge¿ spre pildå). E posibil ca
restrictivele canoane ale ortodoxiei råsåritene så nu fi permis ie¿irea dintr-un
tipar fix a construc¡iei de biserici. Autorirtea ¿i absolutismul Domnului
Brâncoveanu va fi impus, credem, aceastå derogare de la canon.

Curios este ¿i faptul cå o anume clådire care este consideratå de
mul¡i speciali¿ti drept exemplu de influen¡å renascentistå, anume Casa
fra¡ilor Cazan ¿i Udri¿te Nåsturel din Here¿ti (jud. Giurgiu) nu dispune de
un astfel de element arhitectural, dar nici de loggie.

Acesta este motivul principal, evident al stilului brâncovenesc.
Motiva¡ia am demonstrat-o cu alt prilej, anume „zåbava ¿i privirea”, ¿i mai
reamintim doar nevoia resim¡itå inetrior de a privi ¿i de a fi privit, inclusiv
în pragul bisericii, dar ¿i bucuria exterioarå a con¿tientizårii acestei rela¡ii
duble, sociale. Låsând imaginile så vorbeascå, vom întâlni Pridvorul (cuvânt
de origine slavå = înaintea u¿ii) sau Foi¿orul (cuvânt de origine greceascå
– acesta fiind folosit pentru prima oarå de cåtre Radu Greceanu care scria
despre edificiul cu aceastå func¡ie din Grådina Cur¡ii de la Târgovi¿te
comandatå de Constantin Brâncoveanu) mai peste tot în ºara Româneascå,
dar ¿i În Moldova, ba chiar ¿i în Transilvania. Amintim câteva, într-o ordine
cu totul aleatorie, nici aici cronologia neavând vreo importan¡å, deoarece
majoritatea au fost construite în timpul sau în imediata perioadå de dupå
domnia lui Constantin Brâncoveanu: Casa Ståtescu (jud. Arge¿) ¿i Casa
Gånescu din Târgu-Jiu.

Cele mai cunoscute sunt înså cele ce apar¡in direct epocii lui
Constantin Brâncoveanu: Hurezi, Casa Båniei, Måldåre¿ti, Mogo¿oaia.
ªi multe altele: Potlogi, Månåstirea Dintr-un Lemn, Polovragi, biserica din
Strehaia etc.. De¿i n-am comentat secretele Casei Cornea Bråiloiu din
cartierul Vådeni, Târgu-Jiu, semnalåm valoarea Foi¿orului. Elementul astfel
numit Foi¿or (cel mai propriu nume dupå pårerea noastrå) însemnå cå a
plåcut ¿i a fost preluat în diverse locuri din ¡arå, dar bånuim cå ¿i în
vecinåtatea imediatå.

GURA PIVNIºEI
Acest element este doar o propunere de caracteristicå de stil, care

ne-a surprins la vizitele de la fa¡a locului sau din analiza imaginilor foto-
grafiate consulltate, prin frecven¡å, anume forma portalului pivni¡ei, res-
pectiv conturul zidit al acestuia, în formå de arc de cerc regulat ¿i prevåzut
aproape invariabil cu o arhivoltå ornamentalå, deobicei din piatrå sau cå-
råmidå aparentå. Frecven¡a acestui gen de intrare în pivni¡e este chiar mai
mare decât a foi¿orului. La Here¿ti, de pildå, dacå lipse¿te Foi¿orul, nu
lipse¿te aceastå intrare specificå. Arcul boltit este probabil provocat de
interiorul pivni¡ei, dotat de regulå cu bol¡i înalte ¿i ele semicirculare.
Existen¡a pivni¡ei este ¿i ea specificå zonei climatice temperate a
României, zonå în care toamna ¿i iarna procurå subsolurilor o råcealå
suficientå pentru a se putea men¡ine temperaturi joase ¿i în timpul verilor.
În Italia, în ¡årile sudice în general nu se poate men¡ine peste varå o
temperaturå convenabilå pentru påstrarea alimentelor ¿i båuturilor, iar în
¡årile nordice aceassta nu e necesarå. La Mogo¿oaia, gura pivni¡ei este
tratatå chiar mai artistic decât în alte locuri, la fel la Potlogi, la Casa Cornea
Bråiloiu, la Polvragi, la Månåstirea Dintr-un Lemn, la Casa Båniei, la Casa
lui ªtefan Greceanu din Tåtårani (tot din zodia ¿i proprietatea lui
Brâncoveanu), la Casa Alinei Georgescu din Târgovi¿te, chiar ¿i la culele
din Oltenia, anume la ªiacu sau la Måldåre¿ti. La Hurezi, în afara incintei
månåstirii, în dreapta intrårii principale, se aflå o clådire intersantå, a cårei

utilitate n-am aflat-o, dar care ascunde o intrare de pivni¡å sub un pridvor
etajat.

Nu comentåm mai mult aceastå propunere, deoarece încå nu avem
la dispozi¡ie altå explica¡ie decât frecven¡a apari¡iei elementului ¿i egalitatea
lui de prezentare, cu foarte mici varia¡ii de la caz la caz. În unele imagini
intrarea în pivni¡å apare ca dreptunghiularå, dar, interesându-ne, am aflat
cå în fiecare exemplu ea a fost ini¡ial semicircularå ¿i invariabil cu arhivoltå.

DE LA CONSTANTIN VODÅ BRÂNCOVEANU „CETIRE”
Desigur, stilul brâncovenesc a “prins”, datoritå aspectului såu foarte

plåcut, neobi¿nuit, råspândindu-se peste tot în locurile locuite de români,
dupå cum am våzut. Vreme de aproape trei secole, elemente ale lui au
reapårut continuu. Aproape toate casele de la ¡arå, dar ¿i unele de la ora¿ au
adoptat pridvorul (mai propriu denumit astfel la edificiile mai reduse ca
dimensiuni). La fel s-a întâmplat cu pivni¡ele. În ora¿ele mari, la Bucure¿ti,
Craiova, Ploie¿ti, Ia¿i, chiar ¿i la Cluj s-au înål¡at clådiri mari cu mai multe
etaje care au constituit, be baza mo¿tenirii brâncovene¿ti, stilul numit
neoromânesc (mai ales în primele decenii ale secolului al XX-lea, sub
autoritatea lui Ion Mincu). Exemplele sunt nenumårate ¿i imposibil de
inventariat.

În cålåtoria prin zonele dominate de construc¡iile apar¡inând epocii
Brâncoveanu am întâlnit o serie de clådiri, unele chiar de datå recentå, care
s-au inspirat din palatele ¿i domeniile brâncovene¿ti învecinate.

La Hurezi, înainte de intrarea pe panta care duce la poarta månåstirii
este o caså (din påcate nu dispunem imagine) construitå mai mult ca sigur
la începutul secolului al XX-lea, care copiazå în mic Palatul brâncovenesc
aflat la o sutå de metri mai sus.

În satul Frânce¿ti de care apar¡ine Månåstirea Dintr-un Lemn se aflå
o caså în paraginå care, de asemenea imitå parte din Palatul brâncovenesc
de la månåstire.

În comuna Aninoasa, lângå Cula din Gro¿erea (jud. Gorj) o clådire cu
etaj imitå clar cula respectivå. În drum spre Gro¿erea, în satul Poeni, comuna
Turburea se aflå urcatå pe deal o caså tipic brâncoveneascå, care, de¿i nu
prea veche, este påråsitå ¿i riscå så se ruineze.

Dar cea mai intersantå construc¡ie întâlnitå în drumul spre Domeniul
Brâncoveni  (jud. Olt), la micå distan¡å de acesta, în comuna Ple¿oiu,, este
Casa revendicatå ¿i redobânditå de familia Romano, fostå Romanov,
emigratå din Rusia post ¡aristå  Casa a fost construitå în 1917 de cåtre ni¿te
constructori… italieni ¿i con¡ine toate elementele stilului brâncovenesc
(neoromânesc): pridvor, pivni¡å ¿i chiar ¿i o fântânå care ini¡ial a fost altå
intrare de pivni¡å.

Ceea ce este interesant, e cå toate aceste imita¡ii, preluåri nu dete-
rioreazå originalul, ceea ce însemnå cå stilul brâncovenesc este creativ.
Din nefericire, cele mai noi construc¡ii, vilele de azi nu se mai adreseazå
acestui model, ci imitå, abia acum clar, un occident inexpresiv, stråin sau
laså prostul gust så se lå¡eascå.

O curiozitate arhitecturalå o reprezintå culele din Oltenia (¿i Mun-
tenia). Ele sunt legate în general de vremea lui Constantin Brâncoveanu,
de¿i Cula din Måldåre¿ti (jud. Vâlcea) este atestatå în 1516, iar Paul din
Alep, nu le semnaleazå în cursul trecerii sale prin ºårile Române în 1657 –
1658. Nicolae Iorga ¿i Al. Tzigara- Samurca¿ le situeazå în fluxul unui sistem
de apårare specific Balcanilor, fiind semnalate edificii în toatå aceastå
zonå, a¿a cum procedeazå ¿i Grigore Ionescu: “Apar¡inând genului de
caså-citadelå, a cårei origine îndepårtatå trebuie cåutatå în Persia ¿i Asia
Micå, înruditå ca idee cu casa întåritå råspânditå în timpul ståpânirii turce¿ti
în ¡årile balcanice, în Bulgaria, în Albania, în Serbia, cula româneascå este
totu¿i o variantå cu multe tråsåturi originale. Curând dupå împåmântenire ea
a cåpåtat forme locale, prin combinarea cu vechea caså româneascå
tradi¡ionalå, o sintezå din cele mai interesante.

Rela¡ia de mai sus este plauzibilå, mai ales cå însu¿i termenul culå
vine din turcescul Kule (= turn, Edikule = 7 turnuri fiind chiar locul în care a
fost executat Constantin Brâncoveanu cu cei patru fii ai lui). Dar ¿i Grigore
Ionescu noteazå cå primele cule cunoscute ar data de la începutul secolului
al XVIII-lea. Oricum ele sunt concepute ca ni¿te cetå¡ui de observare ¿i
apårare, fiind plasate în general pe înål¡imi cu mare spa¡iu de orientare
împrejur, au ziduri groase, sisteme de încålzire ingenioase ¿i depozite de
apå ¿i alimente în måsurå så le permitå locatarilor så reziste o bunå bucatå
de vreme în caz de atac din afarå.

Pe de altå parte nu este excluså nici ideea unei tradi¡ii române¿ti
pentru acest sitem de apårare, dat fiind cå chiar pe Columna lui Traian apar
ni¿te construc¡ii etajate care aduc cumva cu aceastå culå conservatå pânå
azi. ªi se pare cå au existat ¿i unele cule din lemn la Ercea, Stroe¿ti,
Voloiacu, Jirov. Oricum, culele sunt o realitate palpabilå, clådiri în cea mai
mare parte bine  conservate, fiind de la bun început costruite pentru a rezista.

Ceea ce ne intereseazå mai mult este faptul cå, din punct de vedere
arhitectural, culele se integreazå stilului brâncovenesc, dacå ar fi så începem
doar cu turnul de la intrarea în ansamblul Mogo¿oaia,  cu care se aseamånå
toate culelele cunoscute, dar au ceva în comun ¿i cu donjonurile apusene.
Despre aceste cule s-a scris mult ; semnalåm doar numele gorjeanului Iulian
Cåmui. Esen¡ial este faptul cå domnitorul martir Constantin Brâncoveanu
a avut clarå inten¡ie de a crea un stil autohton, bazat pe o tradi¡ie internå, dar
¿i pe o modelare dupå exemple stråine, renascentiste în special. Dar nici
privirea cåtre Orient nu este de neglijat. Så ne imaginåm cum ar fi fost dacå
Domnul acesta cultivat ¿i umblat ar mai fi tråit ceva vreme. La frecven¡a cu
care a construit în anii såi nu prea numero¿i de domnie, ar fi umplut ºara
Româneascå de edificii care ne-ar fi fåcut cinste ¿i azi. Încå o datå înså, un
destin potrivnic a oprit istoria în loc.

DE CE ,  CUM ŞI  PENTR U CINE  A  CONSTR UIT  CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU
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Mânåstirea Hurez
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Intrarea dinspre Filiasi, pe Valea Motrului, este vegheatå,
discret, din depårtare, de pe un promontoriu al unei stråvechi
asezåri, de fosta månåstire Gura Motrului, devenitå, dupå
actul secularizårii lui Cuza, bisericå parohialå.Sfântul låcas,cu
arhitectura, sculpturile si pictura sa este ctitorie a “jupânului
Preda Brâncoveanu”, vel-vornic pe la 1653, zugråvitå apoi de
nepotul acestuia, “luminatul ¿i înål¡atul Io C-tin Brâncoveanu
Basarab”, într-al ¿aptesprezecelea an al domniei (7213/1705)
si reconditionatå “dupre stil original”, cu bunå-vointa principelui
Barbu Dimitrie Stirbei si “prin osârdia cuviosiei sale Arhimandritul
Eufrosin Poteca, egumenul acestei monastiri din Gura Motru-
lui, la anul 1852” (conform pisaniei din exterior).

Aici este înmormântat luminatul cårturar al epocii pa-
¿optiste, EUFROSIN POTECA, retras din viata culturalå ca
egumen la månåstirea Gura Motrului, dupå cum glåsuieste
inscrip¡ia de pe crucea patinatå de vreme: „Arhimandritul Eu-
frosin Poteca, nåscut la anul 1786 ¿i încetat din viatå la 1858
dekemvrie 10, fiind egumen acestei sfinte monastiri”. Pe piatra
tombalå sunt såpate 13 versuri ¿i o laconicå consemnare
biograficå:

„Aici cu trup zace
Efrosin cuviosul
Cu sufletul în ceruri
Cu mintea în cele scrise,

Månåstirea Lainici este a¿ezatå pe mirificul Defileu
al Våii Jiului, la 32 km depårtare de Târgu-Jiu ¿i 25 km
de Petro¿ani. Este liantul credincio¿ilor din Oltenia cu
cei din Ardeal ¿i face parte, jurisdictional, din Arhie-
piscopia Craiovei, fiind cea mai mare månastire de cålugåri
din aceasta eparhie.

În marea Sa milå fa¡å de poporul român, Dumnezeu
l-a trimis în secolul al XIV-lea în Tara Româneascå pe
Sfântul Nicodim cel Sfintit de la Tismana, pentru a da un
suflu nou Bisericii, a o reînvia ¿i organiza. Astfel, Sfântul
Nicodim a ctitorit o mul¡ime de månåstiri la poalele
Carpa¡ilor, ce au constituit adevåra¡i piloni de sus¡inere
ai Ortodoxiei ¿i românismului, deoarece din secolul al
XIII-lea începuse deja invazia de catolicizare a Ardealului
de cåtre Biserica Catolicå.

Cronica rimatå de la Månåstirea Prislop aratå cå
Sfântul Nicodim s-a a¿ezat într-o pe¿tera pe Valea Jiului,
“La Surduc”, deci lângå Månåstirea Lainici.

Marea prigoanå împotriva ortodoxiei române¿ti
declan¿atå peste toatå Transilvania între 1750 ¿i 1765,
de apocaliptica împåråteaså a imperiului austro-ungar,
Maria Tereza, a ajuns pânå la Månåstirea Lainici. A¿a
cum dovedesc documentele vremii, generalul Bukow a
distrus peste 300 de biserici ¿i månåstiri ortodoxe, printre
care ¿i Månåstirea Lainici, care este situatå la câ¡iva
kilometri de grani¡a cu Imperiul Austro-Ungar.

In 1784, Schimnicul Atanasie este trimis de la
Tismana pentru a reînvia Månåstirea Lainici, unde aduna
din nou o ob¿te de 30 de monahi. Dupå moartea sa, între
1810 ¿i 1817, câ¡iva boieri din Târgu-Jiu: Nicolae
Bråiloiu, Råducanu Mardanescu, Stanca Maldarescu ¿i
Iosif Fårcå¿escu, din Fårcå¿e¿tii Gorjului, au construit
actuala bisericå din zid a Månåstirii Lainici, care a fost
sfin¡itå de cåtre Episcopul Galaction al Râmnicului cu
hramul “Intrarea în Bisericå a Maicii Domnului”.

În Månåstirea Lainici a stat ascuns Tudor
Vladimirescu deghizat în cålugår, deoarece era urmårit
de turci pentru cå luptase împotriva lor în råzboiul ruso-
turc dintre anii 1806 ¿i 1812. De aceea, în 1817 månåstirea
a avut de suferit, fiind devastatå de turci; calugårii au
fost alungati, iar lui Maxim monahul i s-a taiat capul.

Dupå mai-sus-numitul Schimnic Atanasie, care a fost
stare¡ la Lainici, este vrednic de amintit marele staret –
„Luceafarul Lainiciului” - cum este numit de Sfântul
Calinic de la Cernica, Cuviosul Irodion Ionescu.

Cuviosul Irodion Ionescu a fost stare¡ în Månåstirea
Lainici între 1854 ¿i 1900, cu intermiten¡e. EI a fost adus
de la Månåstirea Cernica ¿i numit stare¡ de Lainici de
cåtre Sfântul Ierarh Calinic, imediat dupa numirea sa ca
episcop la Râmnic. Cuviosul Irodion i-a fost duhovnic în
toatå aceastå perioadå. Se consemneazå chiar, în viata

Dupå Revolutia din 1989, ca urmare a afluen¡ei
crescânde de credincio¿i, în Månåstirea Lainici se sim¡ea
nevoia unei biserici mai mari ¿i mai încåpåtoare. În
Duminici ¿i la marile sårbåtori religioase se fåceau slujbe
în aer liber.

În iulie 1990 s-a pus piatra de temelie pentru noua
bisericå-catedralå, de cåtre Înalt Prea Sfin¡itul Mitropolit
Nestor al Olteniei. Biserica a fost începutå, proiectatå sche-
matic ¿i construitå pânå la stadiul structurii de rezisten¡å
de cåtre ing. Ioan Selejan, actualmente Preasfintitul
Episcop al Covasnei ¿i Harghitei.

Noua bisericå-catedralå din Månåstirea Lainici este
ineditå prin planul såu arhitectonic, cuprinzând douå
biserici suprapuse. Acest lucru a fost impus pe de o parte
de planul fizic al terenului, în pantå, acesta creând
necesitatea unui subsol. Pe de altå parte, precum se
cunoa¿te, istoria Bisericii Cre¿tine pânå în zilele noastre
a cunoscut douå perioade fundamentale: prima perioadå
de la anul 1 pânå la anul 313, respectiv pânå la Edictul de
la Milano al Împåratului Constantin cel Mare, perioada
bisericii din Catacombe, în care s-a vårsat cel mai mult
sânge ¿i au murit milioane de mucenici pentru Hristos,
acesta fiind fundamentul ¿i temelia Bisericii Cre¿tine; ¿i
a doua perioadå, de la anul 313 pânå în zilele noastre.

Asemeni împår¡irii istoriei cre¿tine în aceste douå
perioade fundamentale, tot astfel s-a împår¡it ¿i planul
arhitectonic al Noii Biserici.

Înså aspectul cel mai inedit al acestei biserici este
tematica iconograficå, care se inten¡ioneazå, cu ajutorul
lui Dumnezeu, så se realizeze. Astfel, biserica de la subsol
va fi destinatå Bisericii din Catacombe, pictându-se via¡a
cre¿tinilor de la anul I pânå la anul 313, reprezentându-se
majoritatea Sfin¡ilor ¿i martirajelor cunoscute din istoria
Bisericii ¿i din Sfânta Tradi¡ie.

În pictura bisericii de deasupra, se vor marca cele
mai importante momente din istoria bisericii cre¿tine, cu
cei mai reprezentativi Sfin¡i din toatå lumea ¿i din toate
timpurile. În prezent, în Månåstirea Lainici sunt 35 de
supravie¡uitori.

Arhimandrit IOACHIM PÂRVULESCU,
staretul Sfintei Månåstiri Lainici

Sfântului Calinic, cele doua minuni pe care le-a fåcut în
drum spre Lainici, la duhovnicul sau.

Primul razboi mondial, între 1916-1918, a fost
nemilos fa¡å de Månåstirea Lainici, distrugând-o complet;
trupele germane au intrat cu caii chiar ¿i în bisericå, fåcând
focul în ea ¿i profanând-o peste måsurå. Pânå azi se mai
påstreazå scrijelite pe pere¡ii din altar numele unor solda¡i
¿i ofiteri care au dormit acolo ¿i au profanat biserica. Au
fost furate de catre solda¡ii germani toate odoarele de pre¡,
inclusiv clopotele. Arhiva Månåstirii, care era de 16 metri
liniari, a fost arså, precum dovedesc documentele vremii.
Cimitirul a fost devastat ¿i profanat, toate crucile fiind
smulse ¿i cålcate în picioare. Dupå råzboi nu se mai
cuno¿teau mormintele, ce au råmas neindentificate pânå
aståzi.

În 1929 a fost trimis de la Månåstirea Frasinei un
grup de 6 monahi, avându-l staret pe Cuviosul Visarion
Toia, care au ridicat din ruine Månåstirea, construind
cladirile necesare ¿i introducând via¡a de ob¿te cu un regim
ascetic sever, întocmai ca la Månåstirea Frasinei. Datoritå
seriozitå¡ii, disciplinei duhovnice¿ti ¿i slujbelor care se
såvâr¿eau aici, Manastirea devine tot mai cåutatå de
numero¿i credincio¿i din împrejurimi. Duhul sfin¡ilor
pårin¡i din vechime, ce au locuit aici, dinamiza via¡a
duhovniceascå.

Dupå 1947, când vine la conducere regimul comunist,
Månåstirea Lainici este lovitå iarå¿i fårå milå. În aceastå
perioadå începe construirea caii ferate Bumbe¿ti -Livezeni,
precum ¿i modernizarea Drumului National, pe aceea¿i
distan¡å. Muncitorii care au executat aceste lucråri au
devastat ¿i au afectat via¡a bisericeascå din månåstire
asemenea unor invadatori pågâni, ocupând toate terenurile
månåstirii ¿i amplasând aici baråci. Prin astfel de cruzimi
a trecut Månåstirea Lainici pânå în 1957, când to¡i aceia
care au ocupat abuziv cea mai mare parte din spa¡iile
månåstirii au påråsit, cu mare greutate, acest loc.

În 1961 Månåstirea Lainici este desfiin¡atå ca
månåstire independentå, råmânând cu titlul de “caså de
oaspe¡i”. Pânå în 1970 u¿ile bisericii au fost închise cu
lacåtul, nemaipermi¡ându-se så se facå slujbe decât în unele
Duminici ¿i sårbåtori religioase.

În 1975 a venit ca staret P.C. Arhim. Caliopie
Georgescu, care a început så mai faca unele îmbunåtå¡iri
în via¡a månåstirii, favorizat fiind ¿i de politica vremii,
care pårea sa fie mai blândå ¿i mai omenoaså. Astfel, dupa
1983, datoritå novicilor care au început så se înmul¡eascå,
introduce din nou rânduielile ascetice monahice¿ti,
respectiv slujbele de la miezul nop¡ii ¿i nemâncarea de
carne în ob¿te, lucru ce a dus la o via¡å duhovniceascå
mai bunå.

Cu numele în scole,
In inima Junimei,
Te bucurå, Efrosin,
Potecele virtutei
Inguste ¿i spinoase
ªtiu¿i a le stråbate.
Ai onorat viea¡a de
Preot, de profesor, de
Apostol al  lui Christ.”

Arhimandritul Efrosin Poteca, nåscut la
1786, mort la 1858, dekemvrie 10”

EUFROSIN POTECA (nåscut 1785, Nucsoara-Prahova) a fost
un mare cårturar al vremii sale: scriitor, profesor de filozofie (adept
al reformelor sociale progresiste, în spiritul curentului rationalist si
luminist), mare orator, moralist crestin si traducåtor onest…N.Iorga
îl numea „un activ dascål si traducåtor” (Ist.lit.rom.în veacul al
XIX-lea). Se nåscuse într-o familie de ¡årani, având numele de
botez Radu, EUFROSIN fiind numele cu care a intrat în cinul
monahal. A studiat la Academia Greceascå din Bucure¿ti (1812-
1816), unde se na¿te, zice G.Cålinescu în Istoria sa,”întâia idee a
unei filosofii de catredrå”. Studentul va deveni profesor de filozofie
al Academiei respective, dupå care se transferå ca profesor de
geografie si religie la Scoalå româneascå, înfiintatå de Gh.Lazår.
Doi ani mai târziu, va fi trimis de Eforia Scoalelor, alåturi de alti tineri
studiosi, la Universitå¡ile din Pisa si Paris, unde urmeazå cinci ani

cursuri de filosofie, istorie si teologie. La întoarcere (1825),
devine profesor plin de filosofie la „Sf. Sava” (1825-1832).
Spirit rationalist si luminist, influentat de ideile filosofilor Ba-
con si Descartes, în epoca premergåtoare revolu¡iei de la
1848, E. Poteca a îmbrå¡isat filosofia lui J. Th. Heineccius,
din care traduce Filosofia cuvântului si a nåravurilor, lucrare
råmaså în manuscris (Buda, 1828). In 1826 tipåreste Cuvinte
panighirice si moralnice.

A råmas în manuscris o interesantå Istorie filosoficå.
Elementuri de metafizicå (BAR,mss.1173). A tradus cårti de
istorie universalå s¿i de moralå crestinå  (Dim. Barvari, Claude
Fleury, Massillon…)

Ca orator, Eufrosin Poteca pune mult patetism liric în
cuvântårile sale, dominate de „o artå rafinatå de orator religios”
(Leon Volovici, Dictionarul literaturii române de la origini pânå
la 1900, Iasi 1980).

Arhimandritul Eufrosin de la Gura Motrului va mai semna,
sporadic e adevarat, în presa vremii, cu  numele de Motreanu.
Se va stinge din viatå la 73 de ani, ca un în¡elept retras în
medita¡ie si rugåciune, dar ¿i ca un filosof ce påtrunsese atât
taina „cuvântului” cât ¿i desertåciunea „nåravurilor”…

Reprezentant de frunte al generatiei premergåtoare
revolutiei pasoptiste, Eufrosin Poteca råmâne  în istoria culturii
române  un spirit reformist, påtruns de idealul „luminårii”
nationale  (A.Marino) ¿i al moralei cre¿tine.

Z. C¢RLUGEA

Un monument de arhitecturå religioaså

M Å N Å S T I R E A  L A I N I C IM Å N Å S T I R E A  L A I N I C IM Å N Å S T I R E A  L A I N I C IM Å N Å S T I R E A  L A I N I C IM Å N Å S T I R E A  L A I N I C I

Un mare cårturar retras în Gorj:

ARHIMANDRITUL EUFROSIN POTECA
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1.0. Isihasmul Isihasmul Isihasmul Isihasmul Isihasmul (de la gr. hesychia – stare de li-
ni¿te interioarå ¿i concentrare de sine) s-a impus,
încå din primele secole ale erei cre¿tine, ca o practicå
esen¡ialmente meditativ-contemplativa („a lini¿tirii”
suflete¿ti), axatå pe „rugåciunea lui Iisus” (oratiooratiooratiooratiooratio
mentismentismentismentismentis). O rugåciune a min¡ii, dar ¿i o ascezå ca o
„respira¡ie a inimii”, dupå celebra metodå athonitå
a „sfintei rugåciuni ¿i asceze”1.

Întâlnit, mai întâi, în tradi¡ia paleo-cre¿tinå
(sec. III-IV) ¿i cultivat apoi ca virtute a purificårii,
iluminårii harice ¿i desåvâr¿irii de cåtre marii pårin¡i
în secolele VI-X, isihasmul „se organizeazå ca o
mi¿care de rena¿tere spiritualå (…) în secolul al
XIV-lea, pe Sfântul Munte Athos”,2 ca un „curent”
de experien¡å misticå, - „singura ¿coalå cre¿tinå de
medita¡ie”.3

Dobândind cristalizare, structurare, identitate
¿i fundamentare teologicå abia în prima jumåtate a
secolului al XIV-lea, isihasmul dezvoltå acel curent
contemplativ al tradi¡iei cre¿tine, bunåoarå „panbi-
sericismul” dionisian al lui Dionisie Areopagitul,
apårat cu atâta ardoare de isiha¿trii athoni¡i,4 adep¡i
ai contempla¡iei, împotriva concep¡iei dominicane a
autoritå¡ii sacramentale. Celebrå este „polemica”,
ini¡iatå la 1341, dintre athonitul Grigore Palamas
(1291-1359, canonizat cu numele Ioasaf, în 1368) ¿i
dominicanul Varlaam din Calabria (+1350), în urma
cåreia isihasmul a cåpåtat fundamentare teologico-
filosoficå (la sinodul constantinopolitan de la 25 mai
1351, ¡inut în biserica Vlaherne, în timpul patriar-
hului Calist), structurându-se într-un curent de prac-
ticå meditativ-contemplativå,5 ce se va råspândi în
¡årile de tradi¡ie ortodoxå, în mod organizat, inclusiv
la noi, începând cu athonitul Nicodim, ctitorul Tis-
manei ¿i Prislopului (¿i al altor cinci månåstiri), cu
puternica resurec¡ie a paisismului din Moldova sec.
al XVIII-lea, pânå în zilele noastre, la gruparea mar-
tiricå a Rugului Aprins (1940-1947) de la Månåstirea
Cernica, cåzutå pradå prohibi¡iei ideologice totalitare,
sau, în general, pânå la organizarea bisericeascå ¿i
sensul vie¡uirii monahale. Så amintim aici ¿i de
Cercul de studii filocalice ¿i practicå isihastå, ini¡iat
prin 1985, la Bucure¿ti ¿i Sibiu, de scriitorul ¿i pele-
rinul athonit Vasile Andru, autor al unor lucråri ad-
mirabile, înregistrat juridic în 1994 sub denumirea
de Centrul Na¡ional de Practicå Isihastå, cu filiale
în teritoriu.

Presupunând nu numai cunoa¿tere, ci mai ales
ini¡iere ¿i practicå sus¡inutå, devo¡ionalå,6 întru „do-
bândirea unei atitudini mentale de permanentå evha-
ristie: mul¡umire ¿i slavå”7, ascetismul isihast – ca
sistem doctrinar bazat pe exerci¡iul medita¡iei întru
desåvâr¿irea noeticå ¿i ontologicå, apropiat de cåtre
cercetåtori de sistemul YYYYYogaogaogaogaoga, înså de alt vizionarism
¿i altå substruc¡ie8 - îmbrå¡i¿eazå învå¡åturile filo-
calice, nu atât la modul ascezei aspre de tip athonit,
din a cårui tradi¡ie izvorå¿te, ci într-o manierå de
„isihasm practic”9, cåci, observå cårturarul ¿i peleri-
nul athonit Vasile Andru: „Modelul ascetic românesc,
de¿i fidel celui apostolic, reflectå psihologia românu-
lui, înclinat spre måsurå.”10

A¿adar, nu „obsesia iluminårii”, ci „via¡a îmbu-
nåtå¡itå”, idealul orizontic al românului favorizând,
astfel, dezvoltarea isihasmului ¿i în medii laice
(exemplul scriitorului Vasile Voiculescu, martir al
„Rugului aprins”, este deopotrivå ilustrativ ¿i pil-
duitor).

„Planul” dumnezeiesc al mântuirii omului prin
credin¡å (plan pe care scrisorile pauline îl scot, dintr-o
simplå percep¡ie ra¡ionalå, în zari¿tea deschiså co-
muniunii cu divinitatea prin trezvia „stihului isi-
hast” – oratio mentis) devine progresiv transparent
pentru individul pornit pe calea medita¡iei isihaste,
în ideea dobândirii isihiei (a lini¿tirii låuntrice, ilumi-
natoare, pacificatoare ¿i divinatorii), scuturându-se,
astfel, de mentalitå¡ile schizoide ale vie¡uirii în con-
tingent ¿i tinzând, conform preceptelor filocalice, la
„purificare, iluminare ¿i desåvâr¿ire”.

De¿i, propriu-zis, isihasmul î¿i are originea în
rugåciunea ¿i învå¡åturile lui Iisus Hristos (men¡io-
nate în Evanghelii - ortodoxia råmânând, în spirit,
virtuoz isihastå11), acesta a devenit, mai apoi, un
curent de medita¡ie „trans-confesional”, pe care ¿i
l-a asumat din plin ¿i biserica catolicå, în ciuda „po-
lemicii” cu corifeii athoni¡i ¿i anatemizårii lor de
odinioarå…

Nu vom stårui aici asupra unor modele, reguli
¿i „scåri” de practicå isihastå, a¿a cum s-au crista-

lizat ele în gândirea iluminatå a unor virtuozi ierarhi
¿i, în genere, în tradi¡ia noastrå monahalå, vom men-
¡iona doar cå toate acestea au fost, desigur, consoli-
date pe preceptele filocalice ale sfin¡ilor pårin¡i  vi-
zând o soteorologie, o practicå a salvårii (anabasisanabasisanabasisanabasisanabasis-ul
sau „urcu¿ul”, întru dobândirea iluminårii), - „lumi-
na taboricå”, slava energiilor divine necreate, despre
care scria Grigorie Palamas, îndemnând la „via¡a li-
turgicå” ¿i decantând unele din învå¡åturile lui Vasile
cel Mare (sec. IV) sau Simeon Noul Teolog (sec. X),
în sensul atitudinii apofatice, a tråirii mistice, directe
prin comuniunea cu Dumnezeu.

Între „via¡a liturgicå” ¿i „via¡a asceticå” este,
crede doctrinarul isihast Palamas, o indisolubilå le-
gåturå, cåci Tainele Bisericii trebuie så fie legate de
via¡a asceticå. De unde ¿i „sånåtatea duhovniceas-
cå” a omului râvnitor de Dumnezeu, care, påzind
poruncile lui Hristos, „dobânde¿te virtu¡ile ¿i î¿i vin-
decå sufletul: „Prin urmare, via¡a isihastå este drumul
necesar tåmåduirii ¿i mântuirii sufletului, care este
în contempla¡ia lui Dumnezeu.”12

1.1. Pornind de la aceste considerente ¿i aspecte
particulare privind isihasmul în genere ¿i, în spe-
cial, isihasmul în cadrul spiritualitå¡ii noastre or-
todoxe, ca „metodå apofaticå”, a cunoa¿teii pure a
lui Dumnezeu (tradi¡ia schitului românesc athonit
Prodromul, prin speciala „rânduialå isihastå” trans-
mi¡ându-se pânå azi în spa¡iul românesc), vom ob-
serva cå, dincolo de atestarea unui primar paleo-cre¿-
tinism isihast nord-dunårean, putem vorbi, în rela¡ie
cu vechea spiritualitate geto-dacå, de „un isihasmun isihasmun isihasmun isihasmun isihasm
înainte de isihasmînainte de isihasmînainte de isihasmînainte de isihasmînainte de isihasm, la noi”: „Adicå o tradi¡ie misticå,
de predanie ini¡iaticå ¿i cu procedee precise de
contempla¡ie, datând din epoca
dacilor. Venim dintr-o civiliza¡ie
ini¡iaticå avansatå care, mai
târziu, s-a contopit cu civiliza¡ia
informa¡ionalå a românilor.”13

Scriitorul ¿i practicianul a-
thonit Vasile Andru are, desigur,
în vedere, superba scriere sado-
venianå Creanga de aur, când
continuå astfel (ne-a confir-
mat-o, de fapt, recent, la solici-
tarea noastrå, într-una din în-
tâlnirile pe teme filocalice de la
Târgu-Jiu – dec. 2004): „Dacå ar
fi så credem legendei, «isihas-
mul» pre-cre¿tin românesc, dis-
ciplinå a cunoa¿terii miracu-
loase, s-ar fi prelungit, printr-un
nucleu tainic ¿i paralel cu cre¿-
tinismul, pânå în anul 780 de
la izbåvitorul Hristos. Iar în
780, ultimul Decheneu (mare
preot) român, dupå o viziune, a
constatat cå vechea ascezå sau

vechiul «isihasm» dacic s-a sfâr¿it, ¿i mistica noastrå
va fi numai cre¿tinå.”14

Existå, desigur, ¿i cercetåtorii au demonstrat
acest fapt, o legåturå de esen¡å între zalmoxianismulzalmoxianismulzalmoxianismulzalmoxianismulzalmoxianismul
filosofico-religios de facturå transcendentå15 ¿i cre¿-cre¿-cre¿-cre¿-cre¿-
tinismul filocalictinismul filocalictinismul filocalictinismul filocalictinismul filocalic (fie el ¿i în ipostaza de „cre¿tinism
cosmic” ¿i popular, perceput astfel de popora¡iile car-
pato-danubiene, în maniera folclorului religios16).
Cåci ce altceva poate întruchipa „Pliroma” zalmoxi-
anå (zona din apropierea soarelui, „raiul” din viziunea
dacicå uranianå, în care se regåseau deopotrivå su-
fletele în¡elep¡ilor, luptåtorilor ¿i celor sacrifica¡i,
conform ritualului sacrificial al „mesagerului”17)
decât „Împårå¡ia Luminii” din eclezia cre¿tinåeclezia cre¿tinåeclezia cre¿tinåeclezia cre¿tinåeclezia cre¿tinå –
observa¡ie fåcutå încå de filosoful Celsius…

A¿a se explicå, în mare, cum „påtrunderea ¿i
propagarea cre¿tinismului în Dacia s-a fåcut pe ne-
sim¡ite, fårå obstacole. Poporul a primit cu plåcere
noua credin¡å, cåci se potrivea cu cea veche a lui ¿i
cu felul de a privi ¿i în¡elege via¡a. Tocmai acestui
fapt se ¿i datore¿te lipsa de martiri ¿i deci de sfin¡i
la poporul dac, daco-român ¿i român de mai târziu
(avem, totu¿i, pu¡ine cazuri, n.n.,Z.C.). Neopunân-
du-se nimeni la primirea noii credin¡e, n-a murit
nimeni în Dacia pentru råspândirea ei.”18

A¿adar, „de la credin¡a dacicå în nemurire la
credin¡a cre¿tinå în nemurire, evolu¡ia a fost fi-
reascå”, afirmå, recent, ¿i cercetåtorul Mihail Diaco-
nescu în Istoria literaturii dacoromâne,19 deoarece
cultul lui Zalmoxis - observå Mircea Eliade - „se preta,
mai mult decât oricare alte divinitå¡i pågâne, la o
cre¿tinare aproape totalå”.20

1.2. Ideea de ascetism isihast, practicat de atâ¡ia
mistici ai ortodoxiei nord-dunårene prin retragerea
lor, în post ¿i rugåciune, în pe¿teri (precum, într-o
virtuoazå isihie, cålugårul Nicodim, azi „cel Sfin¡it”,
de la Tismana21) ¿i locuin¡e såpate în stâncå (precum
chiliile rupestre din Mun¡ii Buzåului sau cele de la
Månåstirea Turnu Ro¿u, lângå Cozia), nu vine atât
de la nevoitorii asce¡i paleocre¿tini din pår¡ile Egip-
tului, Sinaiului sau alte pår¡i ale Asiei Mici, cât de
la o tradi¡ie pre-cre¿tinå mai veche, aceea a retragerii
în spa¡ii rupestre a marilor preo¡i geto-daci (spa¡ii
ale locuirii încå din protoistorie), între care atestarea
unui Zalmoxis (de la Homer ¿i Paton la scriitorii
antici târzii) este mai mult decât convingåtoare (an-
dreonul din Kogaionon22. Retragerea în locuin¡a
subteranå, observå recent cercetåtorul Dan Olteanu,
este parte componentå din scenariul tripartit al re-
ligiei dacice (ca, de altfel, în toate mitologiile indo-
europene): „Primul act ritualic este trimiterea solului
în suli¡e, al doilea este trasul cu såge¡i cåtre cer, iar
al treilea constå în retragerea lui Zalmoxis în locu-
in¡a subteranå.” De unde ¿i sensul trans-chtonian,
adicå uranian ¿i solar al zalmoxianismului.23

De¿i semnifica¡ia speluncii ¿i ¿i, în general, a
locuin¡ei subterane (existå o „misticå” a grotei în
paleoliticul de areal euro-asiatic) incumbå ¿i o men-
talitate simbologico-ini¡iaticå mai specialå în con¿-
tiin¡a omului arhaic, nu vom insista asupra acestui
„sistem ideologic” ce marcheazå „religia cavernelor”,
asemenea unor sanctuare24, ci vom observa cå în arta
rupestrå a unor pe¿teri din Cheile Sohodolului –
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Gorj25 se reflectå dovezi ale cultului solar zalmoxian,
conform observa¡iei fåcute de pr. cercetåtor Dumitru
Båla¿a: „Autorul acestor desene rupestre, din Coro-
na Montium a Carpatilor no¿tri, este unul din popii
cultului zalmoxian, care au sålå¿luit în pe¿teri.”

Refåcând inventarul acestor spa¡ii rupestre26 ¿i
stabilind importan¡a lor în via¡a stråmo¿ilor no¿tri
geto-daci, regretatul D. Båla¿a î¿i încheia comenta-
riul cu observa¡ia pertinent-probantå cå „¿i Iisus
Hristos s-a nåscut într-o pe¿terå din ora¿ul Betleem,
sfin¡ind acest loca¿ primitiv în via¡a omenirii.”27

1.3. O legåturå, desigur, de mai profunda simili-
tudine, poate fi stabilitå între incanta¡iile zalmo-incanta¡iile zalmo-incanta¡iile zalmo-incanta¡iile zalmo-incanta¡iile zalmo-
xienexienexienexienexiene     (asemånåtoare unor „colinde precre¿tine”28,
multe din „epodele zalmoxiene”29 având un rol tera-
peutic) ¿i acest soi de terapie isihastå, care, prin con-
centrarea monologicå „lucråtoare”, prin rostirea „sti-
hului isihast”30 (oratio mentis), urmåre¿te „despåti-
mirea” (eliberarea de sub tirania instinctelor, plåce-
rilor ¿i comportamentului nevrotic31).

În locul „vechiului Adam”, al cårui sânge curge
tot mai tulbure în venele omului contemporan, puri-
ficarea isihastå tinde la o soteriologie ontologicå, la
o salvare a omului, prin dobândirea a ceea ce Maxim
Mårturisitorul nume¿te „mintea noului Adam”, de
esen¡a iluminårii christice (a se  avea în vedere ¿i
psihoterapia revelatå a Psalmilor). Înså¿i FilocaliaFilocaliaFilocaliaFilocaliaFilocalia
are ca subtitlu imperativul isihast exprimat în triadatriadatriadatriadatriada
anabasicåanabasicåanabasicåanabasicåanabasicå a unor trepte: Despre purificare, iluminare
¿i desåvâr¿ire.

În acest sens putem vorbi de categoria largå a
descântecelor ¿i practicilor ezoterice, cu trimitere la
stadiul pågân al ritualizårii lor,32 dar ¿i de ipostazele
atâtor exorcisme (lupta cu îngerii cåzu¡i, atingeri de
rai, de iad, de via¡a de apoi, exorcismele/molitvele
teologice de bazå33).

O carte pilduitoare în acest sens este Psihote- Psihote- Psihote- Psihote- Psihote-
rapia ortodoxå rapia ortodoxå rapia ortodoxå rapia ortodoxå rapia ortodoxå a mitropolitului grec Hierotheos Vla-
chos, al cårei „mesaj central” spune cå „ortodoxia
este, în principal, o metodå terapeuticå ¿i o educa¡ie
terapeuticå”, vorbind de cele trei categorii de oameni:
cei nevindeca¡i suflete¿te, cei care luptå så se vindece
¿i cei vindeca¡i, adicå sfin¡ii Bisericii lui Hristos, -
cei ce au cunoscut „îndumnezeirea”, - în general,
sfin¡ii, ca „prototip de via¡å isihastå ¿i de suflet
vindecat.”34

Se confirmå încåodatå ideea exprimatå de Pla-
ton în Charmides,35 privitoare la practica medicilor
zalmoxieni (descântece înso¡ite de „farmacoane”:
plante ¿i båuturi), care, ca ¿i terapia isihastå36, pentru
a vindeca anumite pår¡i ale corpului, aveau în vedere,
cu precådere, spiritul, sufletul, restabilirea stårii de
bine sufletesc.

„Incanta¡iile zalmoxiene”37 amintesc de „stihul
isihast” din oratio mentis, cu rol de suprimare a dizar-
moniilor sufletului, a conflictelor omului cu sine,
cu semenii ¿i cu sacrul (chestiune ¿i de demonologie).
Cåci, potrivit aceleia¿i concep¡ii filocalice, „starea
de bine mintal gråbe¿te refacerea fizicå” (fiind funda-
mentalå între cele „7 reguli filocalice pentru restabi-
lirea sånåtå¡ii”), boala putând fi, deopotrivå, nu atât
o pedeapså pentru påcate sau o catastrofå, ca urmare
a încålcårii Legii revelate, cât ¿i un prilej de intros-
pec¡ie, de lini¿te, de schimbare, ba chiar o „încerca-
re”, „un prag ini¡iatic”, o depå¿ire a Råului ipostaziat
(diavolul nefiind decât o personificare a Råului).38

1.4. Un alt argument al „istoricitå¡ii” isihasmu-
lui la români îl constituie alimenta¡iaalimenta¡iaalimenta¡iaalimenta¡iaalimenta¡ia de un anumit
tip ¿i rigorile calendarului îndåtinat. Secretele ini¡i-
atice ale alimenta¡iei vegetariene ale marilor preo¡i
daci, favorizând starea de contempla¡ie ¿i intrarea
în rezonan¡å cu energiile necreate, amintesc, deopo-
trivå, de alimenta¡ia isihastå, de „lec¡ia trapezei”
athonite sau, în general, a calendarului ortodox.

Så observåm cå, propovåduind învå¡åtura sa
unui popor carnasier ¿i råzboinic, marele preot ¿i
teosof Zamolxe, dar ¿i Decheneii ce i-au urmat pânå
dincoace de începutul erei cre¿tine, reu¿iserå, de fapt,
så a¿eze via¡a geto-dacilor pe un temei al ståpânirii
de sine ¿i dreptei måsuri, zalmoxianismul fiind, în
esen¡a sa, ¿i contemporan cu spiritul Vechiului Tes-
tament (în care Solomon, Isaia ¿i Ilie ar fi marii con-
templativi precursori isihasmului iudeo-cre¿tin), o
formå de „ortodoxie” precre¿tinå.

De aici ideea cå zalmoxianismul de transcen-
den¡å, „pleroma” zalmoxianå s-a topit, încetul cu
încetul, în lumina din luminålumina din luminålumina din luminålumina din luminålumina din luminå a ecleziei cre¿tine,
neînregistrându-se, ca în alte teritorii ale romanitå¡ii
orientale, atâtea cazuri martirice.

Så observåm, nu înainte de a încheia, cå mona-
hismul athonit de substruc¡ie profund isihastå, re-
verberând cu puterea tradi¡iei ¿i în via¡a bisericii
noastre stråbune, î¿i gåse¿te în månåstiremånåstiremånåstiremånåstiremånåstire un adevå-
rat spa¡iu sacru de „pregustare a ve¿niciei”, prin

medita¡ie profundå, rugåciune ¿i post, al cårei elogiu
îl face azi, într-un editorial, Î.P.S.S. TEOFAN, arhi-
episcop al Craiovei ¿i mitropolit al întregii Oltenii,
astfel:

„Cålugårii poartå în rugåciunea lor continuå tot
dorul omenirii dupå legåtura cu Dumnezeu, tot
suspinul crea¡iei dupå comuniunea cu Creatorul.
Cålugårii, prin dorin¡a lor de a împlini exigen¡ele
Sfintei Evanghelii, aduc echilibrul necesar într-o
lume ispititå tot mai mult de neîmplinirea preceptelor
evanghelice.

Prin felul specific de a tråi rela¡ia cu Dumnezeu
¿i cu lumea, månåstirile sunt anticamerå a Împårå-
¡iei Cerurilor. Aici este pregustatå atmosfera de ju-
måtate a omului cu Dumnezeu specificå comuniunii
depline a umanitå¡ii cu Sfânta Treime în ve¿nicie.
Monahii, prin eliberarea lor proprie ¿i, prin ei, a lumii,
în esen¡a ei, de sclavia exercitatå de egocentrism (ma-
nifestat în tripla sa formå: lupta pentru putere, pentru
bunuri materiale ¿i pentru plåceri vinovate) tråiesc
aici ¿i aera¡i, în parte, ceea ce, plenar, va fi taina
Împårå¡iei Cerurilor în ve¿nicie.”39
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FOLCLOR din HOBIºA
DESCÂNTEC DE ÎNTORSURÅ*

Eu-ntorsåi cu una
Ea-ntoarså cu douå
Eu-ntorsåi cu douå
Ea-ntoarså cu trei
Eu-ntorsåi cu trei
Ea-ntoarså cu patru
Eu-ntorsåi cu patru
Ea-ntoarså cu cinci
Eu-ntorsåi cu cinci
Ea-ntoarså cu ¿ase
Eu-ntorsåi cu ¿ase
Ea-ntoarså cu ¿apte
Eu-ntoarsåi cu ¿apte
Ea-ntoarså cu opt
Eu-ntorsåi cu opt
Ea-ntoarså cu nouå
Ea-ntoarså cu nouå
Eu-ntorsåi cu zece
ªi-adunai,
Toate fåcaturile
Toate urâciunile
De pe capul lui…
De-o fi
Niscai lepådåturi
Niscai fåcåturi
Le-adunai ¿i le fåcui colac
ªi le trimisåi le ea-n prag,
Acolo så sta¡i
ªi så hodini¡i
ªi …så råmânå curat ¿i luminat
În fa¡a Maicii Domnuui,
ªi în fa¡a lui Dumnezeu.

* când nu e¿ti în apele tale, când e¿ti bolnav

DESCÂNTEC DE BUBÅ

Bubå galbenå
Bubå cu nouåzeci ¿i nouå de mode
Bubå cu dalac
Bubå din mâncare
Bubå din apå
Bubå de vinerea ¿i de miercurea
Te coborâi bubå
Pe vi¡å de vie
Pe vânå de lup
În påmânt så coci
În påmânt så råscoci
Cu cuvântu-am cuvântat
Cu graiu-am  gråit
Buba din …
Am tåmåduit.

DESCÂNTEC DE DEOCHI*

Fugi deochetor
Din tâmplele capului
Din fa¡a obrazului
Din zgârciul nasului
Din par
De sub pår
Din ochi
De sub ochi
Din gene
De sub sprâncene
De-o fi deocheat de fatå mare
Så-i pice pårul
Så-i råmânå troaca goalå
De-o fi deocheat de muiere
Så-i plângå pruncul
Så-i pice pårul.
Tåmåduie¿te Doamne
Deochiul din capul lui …
Deochi de la cântarea coco¿ului
Din miezul nop¡ii
Te losåi de mâna dreaptå
Cu apå descântatå de udai
De deochi te spålai
Maica Domnului plângea ¿i se jeluia
U¿a altarului o deschidea
ªi cu apå te uda
Odatå ai nåscut
Odatå så fii curat si luminat
În fata Domnului.

*pentru deochi (putere magicå, pe care o
atribuie supersti¡io¿ii unor oameni, de a îmbolnåvii pe

cei asupra cårora î¿i aruncå privirea).

DESCÂNTEC DE DRAGOSTE

Tu brâu ro¿
Dau cu tin pe co¿
Så te fac coco¿
Cu ciocu vå ciocånesc
Cu-aripile vå pornesc
Så nu vå dau a sta
ªi nici a mânca
Nici a hodini
Pân la … o  veni.
Tu linte,
Så-ai aduci aminte
Tu fåsui
Så te duci så-i spui
Pe el, pe tasu, pe mumåsa,
Pe pirpalacul din sat,
Pe notarul din sat.
ªi-adunai nouåzeci ¿i nouå de pureci
La nouåzeci ¿i nouå de cocini
Så-l picura¡i
Så-l mânca¡i
Så nu-i da¡i a sta
ªi nici a mânca
Nici a hodini
Pâna la  … o veni.
Te bat cu boatå de alun
Ca så vii ca un nebun
Te bat cu boatå de ar¡ar
Så vii ca un armåsar
Så treci pe lângå fete frumoase
Så zici cå-s cå¡ele flocoase.
Te luåså-i mar¡i diminea¡å
În luna lui martie
Prin rouå nescuturatå
Cu apå descântatå te udai
Cu busuiocul te botezai.
Cum plesne¿te plesnitoarea

în luna lui martie
A¿a sa plesneascå inima

båie¡ilor dupå fete.

DESCÂNTEC DE FACERI*

Faceri din ele
Faceri de la fete mari
Faceri de la muieri
Faceri de la sålci
De nouå ori m-am dus
Am dat cu toporul
ªi-am scos nouå e¿chii
Cu foc le-am ars
ªi-am afumat pe  …
Cu statu am måsurat-o
Oala am legat-o
De faceri am spålat-o
Odatå nåscutå
Så fie curatå ¿i luminatå
În fa¡a Maicii Domnului
ªi a lui Dumnezeu.

*atunci când cineva aruncå o anatemå
asupra cuiva(conform tradi¡iei populare)

DESCÂNTEC DE IZDAT*

Izdate pripite
Izdate grabnice
Izdate dråcesc
Izdate românesc
Izdate porcesc
Fugi izdate,
Nu-ntinde,
Nu cuprinde,
Din inima lui….
Izdate din ele
Izdate din mâncare
Izdate de la cântarea coco¿ului
Tåmåduie¿teDoamne
Izdatul din inima lui ….
Cu cuvântu-am cuvântat
Cu graiu-am gråit
Sånåtatea lui …
I-am dat-o
Odatå nåscut
Odatå så aibå leac.

* pentru dureri de inimå

DESCÂNTEC DE PLESNITURI*

Plesnituri de noapte
Plesnituri de zi
Fugi plesniturå
De pe capul lui…
Nu-ntinde,
Nu cuprinde
Plesnituri din apå
Plesnituri din mâncare
Plesnituri din pom roditor
Plesnituri din stre¿ina ca¿ii
Tu vântule,turbatule
Ai venit de la munte
Cu crengile uveind
Prin spite
Prin måråcini
Pe   ….    l-ai întâmpinat
În stre¿inå l-ai bågat
Cu apå descântatå l-ai udat
Cu busuiocul l-ai botezat
ªi de mâncårime
ªi de usturime
ªi de blânde
L-ai scåpat
Så råmânå curat ¿i luminat
În fa¡a Maicii Domnului,
ªi în fa¡a lui Dumnezeu.

* pentru alergii.

DESCÂNTEC DE SOARE SEC*

Soare sec de la råsårit
Soare sec de la apus
Cu apå te udai
Cu nouå pietrii te-alergai
Durerea din cap o luai
De soare sec te spålai.

*pentru dureri de cap

Zorilor  surorilor
Nu pripi¡i a zori¡i
Pânå soare-a råsåri
Brazi în poal-a slobozi
Cå  …   s-o gåti.
Ca un logofåt så-i scrii
Nouå slove negre
Pe hârtie verde
Tot prin orå¿ele
ªi pe la vecini
Care-or face bine
Aici ca så vie
ªi så-i mai gåteascå
Oale cu legume
Cuptora¿ de pâine
Butoia¿ de vin
Så-i fie din plin
Cu fåclii aprinse
Cå  …  s-a mutat
Dintr-o lume-n altå lume
În dealul cu jocul
Cå acolo-i locul
Bujor o culege
ªi de dor i-o trece
Ridicå, ridicå
Gene la sprâncene
Buze sup¡irele
De le mul¡ume¿te
La trei nevestele
Care s-au ostenit
Aici de-au venit
Le-o mul¡umi Domnul
Cå le-o buni somnul
Pe cruce-n fereastrå
O corboaicå neagrå
Ochii mi-or lipit
Buze mi-o smolit
Înainte så mergi
Så n-o iei la stânga
Cå-i o vale adâncå
Cu bivoli aratå
Cu spini såmånatå
Nu-i tufå de råchitå
Ci e Maica Sfântå
ªi jos în genunchi

Så te rogi de Ea
Så te ia cu Ea
Cå se face-un câmp
E scarå de fier
Naltå pân’ la cer
La mijloc de scarå
ªade Maica Somodivå

Nu må scrie la mor¡i
Scrie-må la vii
Haide bre nainte
Nu-¡i aduce aminte
De ce ¡i-ai uitat
Înainte så mergi
Cå se face-un câmp
Cu bâlci arat
ªi grâu semånat
Ochii så-i arunci
Cå se face-un bâlci
La bâlci ca så mergi
Så mai târguie¿ti
Trei marhame negre
Nainte så mergi
Cå-s trei voinicei
Nu-s trei voinicei
ªi-s trei îngerei
Så te rogi de ei
Så te ia cu ei.

         Cules de la Polina Dogaru. 78 ani

ZORILE

Folclor din satul HOBIºA, com. Pe¿ti¿ani, Gorj,
cules de CONSTANTIN-COSMIN BRÂNCUªI de
la DOGARU POLINA, 78 ani (ZORILE) ¿i
BRÂNCUªI ILINCA, 86 ani (DESCÂNTECE).

Data culegerii: iunie-august 2006
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Så ne amintim de inspiratele rânduri prin care Geo
Bogza descria atelierul lui Brâncu¿i: “interior românesc,
dac ¿i predac, pe care Brâncu¿i ¿i-l durase, ca pe o Sarmi-
zegetusa sufleteascå, ale cårei ziduri n-aveau så fie
niciodatå nåruite” [1] .

O altå Sarmizegetusa sufleteascå a sculptorului o
reprezintå  comoara sa de scrieri, cugetåri notate în românå
sau francezå, încå din 1903. Acest adevårat tezaur, care
då mårturie de profunda gândire a artistului ¿i-i dezvåluie
bogatul univers låuntric, a intrat nu de mult în aten¡ia
cercetårii.  Documente nepre¡uite, ¡inute în afara marelui
public de cåtre mo¿tenitorii lui Brâncu¿i, au devenit acce-
sibile prin “da¡iunea” fåcutå Fran¡ei de cåtre Theodor
Nicol, mo¿tenitorul mo¿tenitorilor artistului. Volumul
Brâncu¿i inedit, apårut în noiembrie 2004 la Editura Hu-
manitas, cuprinde majoritatea scrierilor råmase de la sculp-
tor, precum ¿i coresponden¡a sa cu românii [2]. Pentru
referirile la aceastå lucrare, în text s-a folosit  prescurtarea
BI. Cugetårile scrise de Brâncu¿i în francezå au fost
traduse, cele în românå sunt marcate cu semnul (*).

În studiul de fa¡å voi încerca så coroborez nota¡iile
autentice ale artistului cu afirma¡iile sale relatate de diver¿i
interlocutori, pe teme care sunt de interes pentru acest
congres.

Vintilå Rusu-ªirianu afirma cå, într-o discu¡ie cu
Nicolae Titulescu, Brâncu¿i ar fi mårturisit: “Eu cu noul
meu vin din ceva foarte vechi.” [3]. Sculptorului Oscar
Han artistul i-ar fi spus: “Noi å¿tia suntem daci în mun¡i ¿i
romani în sud.” 4].  Filosoful Octavian Vuia relateazå cå
sculptorul avea într-adevår o figurå de dac ¿i nu aråta
prea mare simpatie pentru romani. I-ar fi zis: “Romanii se
spune cå ne-au adus civiliza¡ia. Eu cred cå ne-au adus
doar jandarmeria!” [5].

În nota¡iile artistului gåsim: * “Timpul fuge ca nåluca
(…) mi se pare cå-s de mii de ani pe lume.” (BI, p.303);
“Legile omene¿ti îmi dau abia o jumåtate de secol ¿i totu¿i
am tråit mii de ani.” (BI, p.82); “Con¿tiin¡a este o micå
parte din incon¿tien¡a noastrå.” (BI, p.62). În legåturå cu
aceastå ultimå afirma¡ie, amintim cele scrise de Petre
Pandrea: “Crea¡ia artisticå se face cu subcon¿tientul. Cu
cât subcon¿tientul unui creator este mai bogar, cu atât
opera sa e mai complexå, mai vie ¿i mai bogatå.” [6] Tot
Pandrea afirmå cå în discu¡iile cu Brâncu¿i evocaserå
protoistoria Olteniei, re¡eaua misterioaså a ancestralitå¡ii
¿i traiectoria universalå. [7] În plin centru parizian Brân-
cu¿i s-a refugiat în lumea arhaicå a ¡åranilor din Gorj ¿i în
lumea platonicå a esen¡elor. [8] ªi-a înfiin¡at la Paris Tis-
mana sa gorjanå ca o filialå. [9]

Conform Enciclopediei României din anii 30, Gorjul
natal al sculptorului era un jude¡ de munte care påstra
pecetia istoriei sale stråvechi ¿i a arhaicelor tradi¡ii. La
nord, din vârful mun¡ilor coborau lungi fâ¿ii de påmânt
ce alcåtuiau fiecare un trup de mo¿ie, “o ståpânire såteascå
råmaså statornic aceea¿i prin veacuri, încå din vremurile
celor dintâi descålecåri.” [10] Predominau “mo¿iile”
mo¿nene¿ti. Nicolae Iorga elogia “admirabilul sat româ-
nesc”, “binecuvântatå forma¡ie istoricå”, în care “to¡i vin
de la mo¿i”, sat de rude, cu oamenii buni ¿i  “båtrâni care
judecå ¿i împacå.” [11]

Peste ani, Brâncu¿i va evoca atmosfera patriarhalå a
satului natal: “La adunåri, båtrânii cu plete lungi, a¿eza¡i
întotdeauna în jurul mesei, luau hotårâri însemnate, iar
tinerii, în picioare în spatele lor, îi ascultau cu respect ¿i
tåceau.” [12] ªi tot el va spune: “Din plenitudinea însoritå
a satului meu, a copilåriei, mi-am fåcut o rezervå de
bucurie pentru toatå via¡a.” [13]

Brâncu¿i se fålea cå mo¿ii såi au durat biserici. [14]
Scria cu mândrie cå era “fiu de  mo¿nean, cheabur”. (BI, p.
43 ) Despre tatål såu afirma cå era om avut ¿i umblat,
“primul în comunå care î¿i croise la caså ferestre care se
puteau deschide, în locul ochiului de geam fixat în pe-
rete”. [15] Petre Pandrea relateazå cå ar fi våzut la Brâncu¿i
un document în care ståtea scris cå “mo¿nenii sunt boieri
de la facerea lumii.” [16] În arhiva sculptorului nu s-a
gåsit a¿a ceva. În schimb sunt frecvente nota¡ii ca :

 * “Cine satu-¿i påråse¿te / Binele nu-l mai gåse¿te /
Cine satu nu-¿i mai vede / Nu e om ¿i nici lemn verde.”
(BI, p. 47)

În ziarul “Gorjanul” nr 1 din ianuarie 1938 se scria
“Spiritul revolu¡ionar al gorjanului, tendin¡a de råzvråtire,
mândria de a nu suporta umilin¡a, toate aceste virtu¡i de
la Daci le-a mo¿tenit. Solul Gorjului se înclinå spre sud.
Gorjanul înså prive¿te spre nord, spre creste, unde vestalele
veghiazå la focul nestins al originii sale.” Mili¡a Petra¿cu
relata cå   Brâncu¿i s-ar fi referit la “coborâtorii din daci
din Gorjul meu”. [17] Ea înså¿i îl socotea “ultimul dac
ajuns pânå la noi”,  [18] “un fel de Zamolxis ce urcå din
adânci izvoare de în¡elepciune”. [19]

Brâncu¿i a fost perceput ¿i de al¡ii ca o incarnare a
unor divinitå¡i stråvechi. Astfel lui Jean Cassou îi pårea

un “zeu trac care face pietrele så cânte” [20], iar poeta
Mina Loy îl asemuia cu “un zeu-¡åran cumplit de råbdåtor”,
care “ar fi tot frecat ¿i frecat începutul ¿i sfâr¿itul, Alfa ¿i
Omega formei într-o bucatå de metal”. [21] Pentru poetul
Lucian Boz el “întruchipeazå caracterele unei semin¡ii de
mult apuse, a înseta¡ilor de puritatea acestui påmânt,
stråvechii atlan¡i”. [22] Poeta Elena Våcårescu îl definea
ca pe “un sfânt påstor rumân. Nu mânå oi ci stele. Din
focurile fantastice care ard în el, se nasc, prin calcinare
esen¡e de idei.” [23] Lucian Blaga vedea în Brâncu¿i  “cea
mai înaltå ridicare în spa¡iul mioritic”. [24]

*  *  *
Pe o bucatå de hârtie Brâncu¿i a notat  cuvintele

“când am våzut pentru prima oarå soarele” (BI, p. 88 ). A
våzut lumina zilei în cåtunul Hobi¡a din Gorj. Se cuvine
men¡ionat cå ¿i în ºara Ha¡egului existå o Hobi¡a, aflatå
pe amplasamentul unei stråvechi ferme dace. Bine
cunoscuta tradi¡ie a dacilor de a  trimite solie lui Zamolxis
transpare în cele mai arhaice cântåri rituale påstrate în
“Ale mortului din Gorj”. În “Cântecul zorilor”, råposatului,
“Dalbul de pribeag”, i se încredin¡eazå mesaje pentru cei
de dincolo, din “¡ara cu dor”, în “¡ara fårå dor”. Capodopera
lui Brâncu¿i, “Coloana fårå sfâr¿it”, a fost menitå så
uneascå cerul cu påmântul, ca så  ducå recuno¿tin¡a
urma¿ilor cåtre eroii cåzu¡i pe câmpul de luptå. Sculptorul
însu¿i nota : “Coloana fårå sfâr¿it este asemeni unui cântec
etern care ne duce cu sine în infinit, dincolo de orice
durere sau bucurie factice”. (BI, p. 53)  Putem interpreta
coloana ¿i ca o materializare a cântecului zorilor. Este
¿tiut cå melodiile populare, mult îndrågite de artist, se
pot continua la infinit ¿i se încheie brusc, asemeni
Coloanei lui Brâncu¿i.

*  *  *
Dupå Nicolae Densu¿ianu: “Dacia cu mun¡ii såi cei

înal¡i, cu câmpiile sale månoase, cu râurile sale cele multe
¿i frumos curgåtoare,  cu avu¡iile sale cele faimoase de
aur, de argint ¿i aramå ¿i, în fine, cu popula¡iunile sale
ospitale, religioase, juste, viteze ¿i fericite, este ¡ara cea
legendarå a timpurilor preistorice.” În Carpa¡ii Daciei,
istoricul gåsea simulacre ¿i altare primitive ale
divinitå¡ilor, såpate în stânci,  columne votive ¿i
comemorative pe vârfurile piscurilor, precum ¿i o mul¡ime
infinitå de  sculpturi megalitice.

Se spune cå Brâncu¿i s-ar fi interesat de cele scrise
de poetul Mar¡ial despre “încatenarea Titanului Prometeu
în Dacia”. [25] Sculptorul i-a închinat lui Prometeu douå
lucråri din bronz ¿i câte una din gips, marmurå ¿i ciment
negru, precum ¿i multe imagini fotografice ale lucrårilor.
În noti¡ele sale gåsim : “Acest imprudent de Prometeu! Ce
diavol l-a împins så ne dea focul, ca så ne ardem cu el!”
(BI, p. 77)

În Dacia preistoricå, Nicolae Densu¿ianu vorbe¿te
pe larg despre “Prometeu încatenat”, sugerând mai multe
localizåri ale supliciului Titanului  în Dacia. Printre
acestea se numårå ¿i muntele Parâng, aflat mai sus de
Hobi¡a.  Este interesant cå într-o discu¡ie din 1937,  la
Târgu-Jiu, doctorul Nicolae Hasna¿ i-ar fi spus artistului:
“Sunt multe stânci în mun¡i, în sus de Hobi¡a, care s-ar
potrivi cioplite cu chipul dacului Brâncu¿i.” Iar sculptorul
i-ar fi mårturisit : “Pe când umblam prin mun¡ii de deasupra
Hobi¡ei, visam så cioplesc direct în stâncå din gândurile
mele.” [26]

Cugetårile påstrate în arhiva sa cristalizeazå
în¡elepciunea mo¿tenitå de la stråbuni în adevårate
nestemate.Precum vechii daci, artistul se sim¡ea strâns
legat de întreg cosmosul. Spicuim din gândurile sale:

“Tatål nostru este soarele ¿i maica noastrå este
påmântul.” (BI, p. 76); “Patria mea, familia mea, este
Påmântul care se învârte¿te – adierea vântului, norii care
trec, apa care se varså, focul care încålze¿te. Ierburi verzi,
ierburi uscate, noroi, zåpadå.” (BI, p.91). “Plângeam în
sfere îndepårtate, printre mii de stele ¿i de sori care må

orbesc cu lumina lor strålucitoare.” (BI, p. 91); “Simt sfera
terestrå învârtindu-se ¿i ducându-se nu ¿tiu unde.” (BI, p.
90); “A¿ vrea så fac de patru ori înconjurul lumii ¿i tot de
atâtea ori al celorlalte planete.” (BI, p.88)

Mili¡a Petra¿cu preciza: “Ca to¡i stråmo¿ii no¿tri cei
de demult din Dacia, Brâncu¿i ståtea de vorbå cu piatra ¿i
lemnul, pe care le socotea fiin¡e.” [27]

Gåsim între noti¡ele artistului:
“Triste¡ea florilor – Am våzut cum sufereau florile

(…) trandafirii, crinii, macii”. (BI, p. 84) ; “Fiecare materie
are propria sa individualitate pe care n-o putem distruge
dupå bunul nostru plac, ci doar s-o facem så vorbeascå pe
limba sa.” (BI, p. 61)

În istorioara  “Arborele dezrådåcinat”, poveste¿te
soarta unui copåcel care a fost “beat de fericire când a
våzut soarele”, dar, crescut prea înalt pe o rådåcinå prea
micå a fost doborât de furtunå. Artistul i-a strâns crengu¡ele
de la vârf, “a¿a cum strângi o fiin¡å dragå pe care n-o vei
mai vedea vreodatå.” (BI, p.93)

Comuniunea cu natura reiese ¿i din alte cugetåri.
“Lucrurile lui Brâncu¿i au crescut asemeni celor

dintr-o grådinå” (BI, p. 58) ; “Frumosul se na¿te asemeni
unei plante ¿i se dezvoltå dupå cum i-e soarta.” (BI, p. 69)
; “Artele nåscânde sunt asemeni florilor minunate,
nemaivåzute încå.”(BI, p. 74) ;

* “Brad la nuntå/ Brad la moarte/ Dându-¡i sama /
Toate-s una / Una-s toate.” (BI, p. 51);

* “Putea-va ori¿care firicele de iarbå ¿i nuelu¿e så
opreascå colosul ce se rostogoale pe râpå în jos?” (BI, p.
46);

 “Foarte aproape de lucrurile mari nu pot cre¿te decât
lucruri mici” (BI, p. 68). Aceastå cugetare a fost
reformulatå în bine cunoscuta afirma¡ie “La umbra marilor
arbori nu cre¿te nimic”.

Proximitatea muntelui, admirat în copilårie, l-a fåcut
så se exprime metaforic:

* “De departe vezi muntele ¿i când e¿ti lângå el, te
pierzi prin râpe ¿i nu-l mai vezi.” (BI, p. 91); “M-a våzut
ca pe un munte. Când s-a apropiat, m-am fåcut mic, ca så
n-o stingheresc. Ea a trecut peste mine.” (BI, p. 89)

Caracterul relativ al dimensiunilor l-a determinat så
scrie:

* “Dacå cineva ar avea ochi a¿a de mari ca soarele ¿i
s-ar uita spre påmânt, nu l-ar vedea.” (BI, p. 44) ; “Dacå
puricii ar fi la fel de mari ca noi, nu ne-ar face nici un råu.”
(BI, p.99)

Basmele ascultate în copilårie i-au influen¡at scrisul.
În povestirea autobiograficå “Geniul” relateazå un drum
de “trei zile ¿i trei nop¡i”, “¿apte ani de munci ca ale lui
Hercule”, întâlnirea cu zânele lacului (BI, p.56-57).
Consemneazå istorioare auzite de la mamå sau de la
prieteni. A introdus un cuvânt românesc, “Måiastra”, în
circuitul universal. Despre “Pasårea måiastrå” scrie: “Este
întruchiparea în duh cålåtor a celui mai adânc dor.”(BI,
p.43)

În numeroase cugetåri, Brâncu¿i folose¿te ca metaforå
“lumina”:

“Lumina nu le e datå celor ce nu pot s-o vadå.” (BI,
p. 79); “Abia întrezårim lumina ¿i încetåm de a o cåuta.”
(BI, p. 59); “Când lumina noastrå låuntricå este mai mare
decât ceea ce ¿tim, ne spargem capul de ziduri de netrecut,
cu toate cå ne-ar fi atât de lesne så gåsim ie¿irea”. (BI,
p.825);

* “ªi nici noi nu våzuråm lumina adevåratå a soarelui.
ªi nu ne fu dat så ne bucuråm de farmecul ei dulce.” (BI,
p. 54);

 * “închide¡i ochii în fa¡a luminii, a cårei bine facere
n-a¡i sim¡it-o.” (BI, p.55).

Sculptorul scria cå “Spiritul este scafandrul luminii”
(BI, p.82). Tot în legåturå cu spiritul nota: “Singura noastrå
avere este spiritul” (BI, p. 69); “Oamenii cu spirit opac nu
våd decât carcasa lucrurilor, le scapå esen¡a acestora” (BI,
p.82); “Suntem la cheremul orbilor provizorii” (BI, p. 70).

Spiritul de luptåtor al artistului reiese din multe
nota¡ii:

“Îmi place så intru acolo unde rândurile sunt mai
slabe ¿i obstacolul este mai mare.” (BI, p. 84); “Ceva mai
puternic decât mine (…) m-a fåcut så lupt împotriva
tuturor mizeriilor inimice.” (BI, p. 82); “Brâncu¿i nu este
din cei care se suie într-un copac ¿i se mul¡ume¿te så vadå
departe, cåci pentru a te duce departe, trebuie så treci de
toate obstacolele.” (BI, p.454);

* “Så vezi departe e ceva, så te duci acolo e altceva.”
(BI, p.63); * “De unde vine puterea ca så trecem obstacole
inimaginabile ¿i så facem a¿a ¿i nu altfel? ªi de unde vine
cå aproape toatå lumea se opune la truda noastrå?” (BI,
p.51); ”Precum un obiect a¿ezat pe fundul unei ape adânci,
ca un orb, fårå så ¿tiu de ce, a trebuit så merg ¿i så må lupt
cu toate curentele ¿i obstacolele ca så ies la suprafa¡å.”
(BI, p.78);
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• “Dacå lumea este asta/ ªi-al ei mers eu nu-l
pricep / La ce må duce dorul/ ªi så urc mereu încep?”

(BI, p. 47)
Din scrierile artistului reiese înclina¡ia pentru pa-

rabola måiestrit folositå. În 1925, s-a publicat în limba
francezå un astfel de text, intitulat “Histoire de brigands”.
În arhiva sculptorului se påstreazå înså  textul original în
românå, într-o limbå demnå de Creangå

• “La începutul lumei, când a våzut omul pentru
prima datå o clo¿cå pe oauå a întrebat-o ce face? (pe
vremea ceea animalele vorbeau aceea¿i limbå ca oamenii)
animalele aveau foarte mare respect pentru oameni; clo¿ca
s-a sculat ¿i a poftit pe om så caute un loc så ¿azå ca så-i
explice ¿i i-a explicat ¿i explicat ¿i atât de mult cå întor-
cându-se la oauå le-a gåsit reci. De aceea ¿i acum clo¿tele
ne sar în cap când ne apropiem de cuibul lor.” (BI,  p.51)

Consemnåm ¿i alte exemple:
• “Nouå ni se pare greu drumul fiind cå nu ¿tim så

mergem noi, ori ne porobotim ca pro¿tii så-l ispråvim deo-
datå, ori ståm la marginea lui ¿i ne plângem ca ni¿te copii
îndåråtnici, cåutând tot felul de motive ca så ne ascundem
slåbiciunea ¿i nesiguran¡a (…). Sunt rari cei ce ¿tiu så-¿i
måsoare pasul – ‘Acei luceferi nemuritori ¿i reci’ ce se
duc departe låsând brazda-n urma lor / merg încet, drumul
mare în urma lor laså.” (BI, p. 54);

• “Ce-i paså plugului dacå aruncå brazde peste foi
uscate, când pe urma lui råsare grâul care are så hråneascå
oamenii.” (BI, p. 53)

• “Noi suntem tocmai ca musculi¡ele ce se precipitå
spre globuri luminoase. Noi cu apucåturi de desmetici în
loc de creeri, în cap cu paie, bâzâim ca ni¿te mu¿te. Ai
observat tu musculi¡ele celea ce dau buzna spre luminå ¿i
atingând-o se frig ¿i pier, a¿a suntem noi, ne nåpådim ca
orbii spre luminå ¿i ne spargem capul înainte de a-l pune
la treabå, ori ne înfigem prea tare în ea ¿i ne sar ochii.”
(BI, p. 54)

• “Frumosul fluture a murit sub geamlâcul de sus. În
zadar  am deschis cele douå u¿i mari ¿i cele ¿ase vasistase,
patru deasupra celor douå u¿i ¿i douå pe acoperi¿ în fa¡a
geamlâcului. În zadar cu o pråjinå am vrut  så-l fac så
gåseascå ie¿irea. Frumosul fluture atras de luminå s-a izbit
cu capul de geam pânå ce a murit.” (BI, p. 82)

• “Muream de sete în de¿ert. Ajuns în culmea
disperårii, am gåsit o oazå cu o  fântânå minunatå dar apa
era otråvitå.” (BI, p. 86) ; “Mor de sete a¿ezat pe marginea
fântânii otråvite. Am båut apa ¿i måruntaiele må ard dar
n-am murit. Acum må uit la apa otråvitå ¿i-mi ard de sete
måruntaiele.” (BI, p. 91) ; “Dacå turburåm o apå limpede
¿i vice versa ea tot apå råmâne.” (BI, p. 92)

• “Marea artå poate fi comparatå cu echilibrul stabil,
iar pentru a o face trebuie så fii ståpân pe deplin. Marii
arti¿ti ai antichitå¡ii pot fi compara¡i cu un echilibrist
care trece pe o barå destul de voluminoaså. Cei de aståzi
cu unul care trece pe un fir din fier foarte sub¡ire.” (BI, p.
65)

Medita¡iile artistului legate de divinitate sunt
deosebit de numeroase ¿i profunde. Spicuim câteva:

• “Cea mai mare fericire este contactul între esen¡a
noastrå ¿i esen¡a eternå.” (BI, p.67); “La capåtul drumului
ca ¿i dincolo de el, totul se confundå cu divinitatea.” (BI,
p. 90) ; “Omenire, de ce alergi spre întuneric, când Domnul
¡i-a dat atâta luminå?” (BI, p.79); “Azi tai odgonul remorcii
¿i pe oceanul imens må las så plutesc spre necunoscut. Fie
ca så-mi fie credin¡a cålåuzå.” (BI, p.78); “Noi suntem
atât de aproape de Dumnezeu dar cea¡a strigåtelor
celorlal¡i ne împiedicå så-l sim¡im pe deplin.” (BI, p. 85);

• De la Adam se crede cå Dumnezeu e în cer, omul pe
påmânt ¿i Dracul dedesubt. Ce-ar fi dacå s-ar putea vedea
cå tråim cu to¡ii împreunå!” (BI, p. 47).

Sculptorul a sim¡it nevoia så consemneze în  scris
urmåtoarea frumoaså rugåciune:

• “Doamne, ce pe påmânt te-ai coborât ¿i lumea ai

luminat, îndreaptå lumina ta spre mine ¿i få-må pe mine
så urmez calea cea adevåratå.  Cå pe calea adevårului
mergând, toate vicleniile (..) voi învinge ¿i spre tine
ridicându-må, cu mine voi aduce ¡ie toatå cea¡a råtåcirilor
¿i îngerii cerurilor te vor slåvi pe tine, Mântuitorule.”

Multe din nota¡iile sculptorului dovedesc ancorarea
sa în stråvechea moralå a stråbunilor. Are  un adevårat
cult al muncii. Scrie: “Mântuirea ¿i orice scop nu pot fi
atinse statornic decât prin muncå cinstitå.” (BI, p. 70);
“Ce-i mai josnic pe lume decât un cer¿etor care poate
munci?” (BI, p.88); “Brâncu¿i nu munce¿te ca så se laude
sau ca så-i epateze pe al¡ii. El munce¿te dintr-o necesitate
care îi este proprie (…). Nu vom gåsi un alt om mai cinstit.”
(BI, p. 56); “Dodoica a plecat de jos de tot ¿i a ajuns sus de
tot. A muncit fårå preget ca så gåseascå fericirea sa ¿i a
celorlal¡i – dragostea, gloria, banii nu l-au putut re¡ine.”
(BI, p.80); “Prima datorie este så fii cinstit cu tine însu¡i.”
(BI, p.66)

Sculptorul då sfaturi în¡elepte:
• “De¿teaptå-te om, pe drumul bun porne¿te,

Învinge trândåvia ¿i lenea ce te-opre¿te.
Tu ca vulturul te-avântå spre sferele senine,
Darul lumii cautå! Uitå-te pe tine!” (BI, p. 47)

• “Încearcå så te adapi din via¡a realå ca så cuno¿ti
cea mai mare fericire. Strådue¿te-te så-¡i sco¡i din minte
cuiul mândriei ¿i al invidiei (…) Påråse¿te corabia neno-
rocirii, urcå pe scara adevårului ¿i la capåt vei gåsi fericirea
pe care ai cåutat-o mereu. (...) Nu te vei teme så mori –
cåci vei tråi mereu, orice ¡i se va întâmpla – ¿i  po¡i så må
crezi, cåci eu vin de acolo ca så ¡i-o spun.” (BI, p. 76)

Ca ¿i stråmo¿ii såi, artistul pre¡uia dreapta måsurå:
“Existå lucruri pentru interior ¿i lucruri pentru exte-

rior. Po¡i cânta în surdinå într-o camerå, cu glas mare într-o
salå mare ¿i cu un amplificator într-o pia¡å. Måsura este
cea care conteazå în toate ¿i apoi împrejurårile.” (BI, p.
86)

Rostirea aforisticå, atât de prezentå la poporul nostru,
se regåse¿te ¿i în cugetårile artistului.

“Prietenia este echilibrul perfect al stimei reciproce.”
(BI, p. 66)

“Morala este religia frumosului.” (BI, p. 65)
“Iubirea este parfumul esen¡ei noastre. (BI, p. 67)
“Frumosul nu este grandiosul. Este echitatea abso-

lutå.” (BI, p. 69); “Frumosul este armonia diferitelor lucruri
opuse.” (BI, p. 65)

“Arta este o necesitate divinå.” (BI, p. 66); “Arta este
adevårul absolut.” (BI, p. 69); “Arta este o oglindå în care
fiecare vede ceea ce gânde¿te.” (BI, p.72) “Lucrurile de
artå sunt oglinzi în care fiecare vede ceea ce îi seamånå.”
(BI, p. 66). “Când te afli în sfera frumosului, n-ai nevoie
de explica¡ii.” (BI, p. 65)

“Adevåratul artist face lucråri în pofida sa.” (BI, p.67);
“Arti¿tii s-au aservit ¿i a¿a a fost uciså bucuria de a crea..”
(BI, p. 65)

Între nota¡iile sculptorului sunt numeroase cele ce
dovedesc  umor, autoironie, haz de necaz, caracteristici
care ne-au sprijinit neamul în decursul secolelor.

“Sunt robul care cautå libertatea, rugându-l pe Dum-
nezeu så n-o gåseascå.” (BI, p. 77); “Cineva se leagå de
un stâlp, nefiind în stare så fie liber. Vrea apoi ca to¡i
oamenii så facå la fel. Lumea e plinå de stâlpi diferi¡i.”
(BI, p.69)

“Prostia noastrå e lucrul cel mai de pre¡. Pentru ea
ne-am ucide tatål, mama, vecinul, pe to¡i.” (BI, p. 77);
“Cei mai distin¿i oameni au prostiile lor: locale, accidentale
¿i permanente. ªi ca så vede¡i cå-i a¿a, nu ave¡i decât så
må studia¡i – Brâncu¿i.“ (BI, p. 78); “Uneori må cred Dum-
nezeu, dar nu sunt decât un mågar care rage.” (BI. p. 78);

“America este ¡ara basmelor cu zâne. Zânele lor sunt
banii.” (BI, p. 99);

“Nevoia propune ¿i bel¿ugul dispune.” (BI, p. 68);
* “Apå chioarå, chiar oarbå.” (BI, p. 52)

Artistul este pe deplin con¿tient de menirea sa ¿i de
valoarea sa universalå. Î¿i define¿te  atelierul ca “primul
laborator al frumosului în sine” (BI, p.58). Precizeazå cå
în atelierul lui “atmosfera care se degajå din lucrårile în
curs te aduc într-o stare de bine necunoscutå ¿i te emo¡io-
nezi ca în fa¡a iubirii pure.” (BI. p. 57). Tot el scrie: “Sunt
epava pe care apele o duc spre ¡årm. Fie ca cei care nu mai
pot înota så vinå spre mine.” (BI. p. 79) ; “S-a fåcut artå ca
så domini, ca så plângi ¿i ca så te rogi. Noi o vom face ca
så tråim.” (BI, p.79); “Pentru a face artå liberå ¿i universalå,
trebuie så fii Dumnezeu ca så creezi, Rege ca så comanzi
¿i sclav ca så execu¡i.” (BI. p. 66)

 Într-un text al såu din 1944 citim:
* “În sculpturå, cea mai desåvâr¿itå exprimare a Do-

rului românesc. Este incontestabil un geniu.” (BI, p.43)
 În preajma anilor cincizeci declara : “Orice s-ar zice,

orice s-ar face, opera lui Brâncu¿i råmâne pentru timpurile
viitoare singurul pivot solid. Opera lui Brâncu¿i nu este o
expresie localå, este esen¡a celei mai înalte expresii a
puritå¡ii universale.” (BI, p. 41).

*  *  *
Crea¡ia artisticå a sculptorului a beneficiat de studii

complexe. Este cazul ca ¿i cugetårile sale autentice,
coroborate cu vorbele sale relatate de diver¿ii såi interlo-
cutori, så fie analizate tot atât de temeinic. Cåci atât sculp-
turile în piatrå, marmurå sau bronz cât ¿i ciopliturile în
duh ale lui Brâncu¿i alcåtuiesc Sarmizegetusa  sufleteascå
a neamului nostru,  ce nu se va nårui în veci.

  Sorana GEORGESCU-GORJAN
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PRIMA ZÅPADÅ, UN HAIKU DE SUTE-JO

Prima zåpadå -
galen¡ii cålugåri¡elor
urmå pe urmå1

Diminea¡a zåpezii. Diminea¡a cu sensul de început, de prima zåpadå
a iernii. Începutul iernii. Începutul anului. Al doilea vers, ni-no-ji-ni-no-ji-no, în
japonezå, dincolo de în¡elesul propriu zis, este ¿i onomatopeic. ,,Ni“ înseamnå
cålugåri¡å ¿i totodatå ideea de suprapunere, urmå pe urmå. Urmele
suprapunându-se creeazå un singur drum, care are în el începutul ¿i
continuitatea. Orice urmå va fi pereche cu prima urmå, care a deschis drumul.
Perechi de urme.

 Dincolo de acest în¡eles versul este ¿i cantabil sugerând mersul pe o
zåpadå u¿or înghe¡atå.

Dupå sunetul silabelor po¡i auzi câte cålugåri¡e sunt. Sunetul cristalin ¿i
pasul u¿or, mai sub¡ire decât pojghi¡a transparentå care acoperå zåpada.

Ultima silabå, no, particulå genitivalå sugereazå sensul urmåtorului
pas. Un ¿ir continuu.

Diminea¡a zåpezii. Prima zåpadå. U¿or înghe¡atå.
Cålugåri¡ele merg la slujba de diminea¡å. La prima slujbå a zilei. Totul

este la început. Prima zåpadå, prima slujbå, primele urme. Se aude sunetul
cristalin al sabo¡ilor de lemn ale cålugåri¡elor spårgând ghea¡a ¿i deschizând
drumul. Primul drum. Cel care are în el începutul ¿i continuitatea.

AL PATRULEA ELEMENT
Recitind unul din numerele vechi ale revistei Ko din Nagoya am gåsit

¿i câteva însemnåri despre un haiku scris de  Takaha Shugyo pe care le
notasem pe marginea revistei. Haikul este acesta, ¿i este publicat în numårul
de primåvarå/varå 2003:

Zi geroaså –
ascut securea
pânå devine transparentå

Frigul este o stare ascu¡itå. Securea este un obiect ascu¡it.
Transparen¡a este o culoare ascu¡itå. Aceea¿i însu¿ire în tot haiku-ul.

Existå ¿i un al patrulea element, obiectul cu care se ascute securea. Cifra 4 în
Japonia are o semnifica¡ie aparte. Acest al patrulea element, în acest haiku,
are aceea¿i semnifica¡ie. Transparen¡a securii  face ca så po¡i vedea prin ea
poarta de aer dintre via¡å ¿i moarte.

SINGURÅTATEA FOTOGRAFULUI
Niji Fuyuno, pe numele adevårat Yunko Yotsuya, poetå contemporanå,

dansatoare, pictori¡å, traducåtoare, editor a scris acest frumos haiku despre
florile de cire¿:

Camerå de developat
Am låsat vederea
cu florile de cire¿

Spa¡iul extern, infinit, adus în spa¡iul mic, în interiorul unei camere ob-
scure. Gestul obi¿nuit al developårii ¿i singuråtatea fotografului. Lumina latentå
care se laså descoperitå, care iese la ivealå acolo în camera de developat,
unde florile de cire¿ au devenit deja amintire. Cadrul precis al încåperii, strict,
aproape riguros, luminat de florile de cire¿. Fotograful este singur cu sine în
aceastå camerå. El developeazå nu numai o fotografie, ci ¿i o clipå din via¡a
sa. Sensul acelei clipe. Lumina latentå care iese la ivealå, intrå în scurgerea
timpului. Sabi. O vedere cu flori de cire¿ într-o camerå obscurå.

 Este un testament artistic, låsat într-o camerå specialå. Niji Fuyuno
este acum departe, dar la marile sårbåtori ale sufletelor, ea se întoarce acaså,
¿i prive¿te vederea cu florile de cire¿. Acolo în întuneric, unde se developeazå
orice via¡å dupå moarte, florile de cire¿ de acaså lumineazå marele drum.
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Numele Catincåi (Ecaterina) Sâmboteanu era
binecunoscut în societatea bucure¿teanå din perioada
premergåtoare revolu¡iei pa¿optiste. Este fiicå a clucerului
Ianache Sâmboteanu, fost ispravnic al jude¡ului Gorj, care
construie¿te, în 1802, Ci¿meaua (Fântâna) Sâmboteanu,
în apropierea locuin¡ei sale (actualmente Cartierul Sâm-
boteanu I, zona Cinematografului „Dacia” din Tg.-Jiu).
Ca membrå a Societå¡ii filarmonice (1833), tânåra femeie,
având o instruc¡ie de pension francez, pune mult suflet în
relansarea activitå¡ilor culturale ini¡iate de I. Heliade
Rådulescu ¿i Ion Câmpineanu. Între obiectivele Societå¡ii
filarmonice, prioritare erau „înjghebarea unui teatru româ-
nesc ¿i cultivarea muzicii vocale” (N.Iorga). Între membrii
acesteia îi gåsim pe Constantin Bråiloiu ¿i Gh. Bibescu,
cu studii de drept la Paris, dar ¿i doamne respectabile
precum Mari¡a Andronescu sau Irina Våcårescu, so¡ia
poetului Iancu Våcårescu.

Ajungând pânå în Gorj, CURIERUL lui Heliade câ¿-
tigase (mai ales prin „suplimentul” såu din 1931) câteva
familii din aristocra¡ia gorjeanå, determinând pe câ¡iva
(femei ¿i bårba¡i) så adere la amplul program cultural de-
clan¿at în capitala ¡årii de Heliade ¿i ¿coala sa, în perioada
premergåtoare marii revolu¡ii pa¿optiste, când se puneau
adevåratele fundamente ale învå¡åmântului, teatrului, pre-
sei, în general, ale institu¡iilor culturale românesti, ani-
mate de un frison al emancipårii occidentale…

„ªcolarii” Societå¡ii filarmonice puneau în scenå tra-
gedii clasice, comedii ¿i farse, toate în traducerea unor
membri ai societå¡ii, ba chiar unele piese originale, precum
Sårbåtoarea româneascå, de Heliade (1837), cu „scene
din Gorj”, reproducând, în premierå teatralå, versuri po-
pulare oltene¿ti. Se juca teatru cu atâta înversunare ¿i în-
sufle¡ire încât unul din personaje, Cålin, a le¿inat de-a

dreptul pe scenå…În acest spirit, „råsåri o întreagå
literaturå de traduceri” ¿i apåru acea revistå de culturå
teatralå, GAZETA TEATRULUI NATIONAL, ba chiar în 1835
un ALMANAH DU THEATRE NATIONAL , primele
publica¡ii române¿ti de profil…

Ini¡iative culturale avurå loc, apoi, în provincie, unde
„Curierul românesc” al lui Heliade (1829), chiar supli-
mentul acestuia - „Curierul de ambe sexe”, ajungeau cu
regularitate…

La Tg-Jiu, profesorul de la ªcoala Nationalå din
localitate, Constantin Stancovici-Bråni¿teanu (absolvent
al colegiului „Sf. Sava” din Bucuresti, unde jucase sub
îndrumarea lui Heliade, Aristia sau Eufrosin Poteca) pune
în scenå, la 30 august 1834, un prim spectacol cu piesa
,,REGULUS”, de austriacul Iosef Heinrich von Collin, în
traducerea lui Iancu Våcårescu (reprezenta¡ia are loc în
casele U¡ei Måldårescu).

Acest prim spectacol teatral de la Tg-Jiu avea loc cu
prilejul zilei de na¿tere a domnitorului Al. Dimitrie Ghica.
De aceea, primarul orasului (pre¿edintele Magistratului
ION SÂMBOTEANU informeazå, printr-un raport, Depar-
tamentul Treburilor din Låuntru, asupra acestei reu¿ite
ac¡iuni teatrale, permi¡ându-¿i chiar så cearå o recompenså
pentru inimosul „profesor” de numai 17 ani, care, într-un
decor adecvat, mobilizase pe scenå 14 actori si 3 ¿colåri¡e
(în costume romane din epoca råzboaielor punice).
Succesul dobândit cu „Regulus” îl determinå pe tânårul
profesor târgujian så punå în scenå ¿i alte piese. Astfel, în
1836 se joacå „MEROPA” de Voltaire, în traducerea
CATINCÅI SÂMBOTEANU, lucrare ce nu s-a mai tipårit,
a¿a cum se anun¡ase în „Gazeta Teatrului National”, în
tipografia lui Heliade (a doua traducere a „Meropei” apare
în acela¿i an, sub iscålitura lui Iancu Våcårescu ¿i, în 1847,
o a treia traducere, fåcutå de Grigore Alexandrescu).

Se tipåre¿te, în schimb, în acela¿i an, în traducerea
Ecaterinei Sâmboteanu, romanul Diavolul schiop de
Lesage, fapt consemnat de Nicolae Iorga în Istoria litera-

turii românesti în veacul al XIX-lea, vol.I, 1821-1840:
,,Neaflându-¿i locul în ziare, în reviste, ¿i Eliade închein-

du-si biblioteca, traducerile încep så aparå în ºara Româ-
neascå independent. O doamnå, Sâmboteanca, traduce
Diavolul schiop de Lesage, carte cu multe aventuri si  nu
mai putinå moralitate, capodoperå a asa-zisului roman
picaresc”…

Biografia Catincåi Sâmboteanu a råmas „cu totul ne-
cunoscutå” (se specificå în „Dic¡ionarul literaturii ro-

mâne de la origini pânå la 1900”, Ia¿i, 1980, pag.787,
care o consemneazå ca „traducåtoare”…). In lipsa docu-
mentelor, se presupune cå Ecaterina Sâmboteanu „nu
putea fi alta decât una din fiicele lui Ion Sâmboteanu,
pre¿edintele Magistratului (primarul) din Tg-Jiu, membrå
activå a Societåtii filarmonice”. (O.Ungureanu: Luminile

rampei, Tg-Jiu, 1980, p.11).
Op¡iunea pentru „MEROPA” ¿i „DIAVOLUL

ªCHIOP” pune în luminå un profil moral remarcabil, un
spirit fin, cultivat ¿i având discernåmântul virtu¡ilor. Iatå,
bunåoarå, pe regina Meropa (Ståpânå peste un stat din
Grecia anticå) întruchipând virtutea maternå ¿i fidelitatea
conjugalå, de vreme ce refuzå så se supunå în fata uzur-
patorului ce i-a ucis so¡ul.

Prefa¡a ce înso¡este traducerea romanului lui Lesage
evocå acea atmosferå de înaltå emula¡ie patrioticå ce ca-
racteriza epoca de pionierat a reprezenta¡iilor teatrale
românesti. Traducerea din francezå dovede¿te o bunå cu-
noa¿tere a limbii lui Voltaire („fidelå, cu o frazå bine
echilibratå, fårå asperitå¡i” - Dictionarul…). Traducå-
toarea nu uitå acum så facå un elogiu al „teatrului” înteles
drept „oglinda în care se våd triumful faptelor celor cu
adevårat mari” ¿i al foloaselor lecturii. Aceasta „înfloreste
duhul”, cultivå virtu¡ile ¿i are un mare rol educativ în
societate, îndemnând la fapte bune ¿i nobile.

Având pânå acum, în lucrårile de istoriografie lite-
rarå, originea neprecizatå (când nu lipseste de-a dreptul,
ca în cele douå editii ale panoramei de „Scriitori olteni”

semnate de Florea Firan, edi¡iile din 1975 si 1986),
CATINCA SAMBOTEANU råmâne în cultura românå, cu
toatå biografia ei „încå necunoscutå”, una din expresiile
emancipårii feminine din perioada prepa¿optistå…

Mai mult cårturar decât dascål, IOAN GHERASIM-
GORJAN (n.31 iulie 1800, Benge¿ti-Gorj – m. 26 oct.
1857) face parte din acea numeroaså pleiadå de patrio¡i
români, care a pregåtit, printr-o sus¡inutå ac¡iune de cul-
turalizare, idealurile epocii pa¿optiste. A urmat cursurile
¿colii de la „Sf. Sava”, avându-i ca dascåli pe stråluci¡ii
Gh.Lazår ¿i I.Heliade Rådulescu (1818-1825). Devenit el
însu¿i profesor, î¿i va derula apostolatul pe la ¿colile din
Vålenii-de Munte (1832-37), Cålåra¿i (1837-42) ¿i, ca
director, la ¿coala domneascå din Ploie¿ti (1842-48). Dupå
înåbu¿irea Revolu¡iei pa¿optiste, la care aderase fårå
rezerve, suferå o încarcerare de opt luni la Buzåu. Îl gåsim,
apoi, pentru scurt timp, pre¿edinte al Tribunalului din
Ploie¿ti, ba chiar deputat în Divanul ad-hoc, înså, din
cauza sånåtå¡ii sale ¿ubrede, se retrage din via¡a publicå,
dedicându-se „îndeletnicirilor  sale cårturåre¿ti” (Dic¡io-
narul literaturii române de la origini pânå la 1900, p.407).

În spiritul apostolatului cårturåresc ilustrat, în epocå,
de un Heliade sau Grigore Ple¿oianu, I.GHERASIM-
GORJAN a editat, începând din 1825, mai multe calen-
dare, cu scop de culturalizare, îndreptare de educa¡ie mo-
ralå ¿i cre¿tinå, dar mai ales manuale de trebuin¡å ¿colarå
(Manual cre¿tinesc, 1836; Dascål pentru limba fran¡o-
zeascå, 1832; ªcolarul såtean, 1840; Deprinderi asupra
cetitului, 1841)…

A semnat prefe¡e, comentarii ¿i note marginale la
multe din traducerile sale - între care celebrå în epocå
råmâne HALIMA sau Povestiri mitologice¿ti arabe¿ti - ,
fåcând elogiul vie¡ii de familie, al cumpåtårii ¿i în¡elep-
ciunii, al gloriosului nostru trecut istoric, comparat, ade-
seori, de comentator, cu al marilor popoare mediterano-
asiatice.

În „Foaie pentru minte, inimå ¿i literaturå”(1846)
semneazå o traducere fragmentarå a „DESFÅTÅRILOR”
lui Fenelon, dovedind o bunå cunoa¿tere a limbii franceze,
pe care, în prefa¡a manualului din 1832, o considerå „rudå
foarte aproape cu limba noastrå de ob¿te”.

Ioan Gherasim-Gorjan råmâne, a¿adar, în istoria
culturii române, un traducåtor de talent („HALIMA”, în

patru volume, a circulat intens în epocå, pânå cåtre sfâr¿itul
secolului, în trei edi¡ii succesive de mare popularitate),
dar ¿i unul dintre primii no¿tri autori de manuale, înzestrat
cu darul comentariului pedagogic ¿i moralizator. To¡i marii
istorici ai literaturii române vechi îl men¡ioneazå, înså
Nicolae Iorga este cel care îi pune contribu¡ia culturalå în
adevårata luminå a meritelor sale (Gorjan fiind atât autor
de manuale ¿colare cât mai ales unul din merituo¿ii dascåli
ai „¿colii na¡ionale” de la Vålenii-de-Munte, unde, mai
târziu, Iorga î¿i va stabili o mare re¿edin¡å culturalå ¿i
academicå). Savantul apreciazå cå, prin „sârguin¡a sa de
traducåtor”, Gorjan a ferit traducerile sale de „nåvålirea
neologismelor” ¿i îl nume¿te, într-o formulare simpaticå,

* SCRIITORI GORJENI DE ALTÅDATÅ * SCRIITORI GORJENI DE ALTÅDATÅ *

* SCRIITORI GORJENI DE ALTÅDATÅ * SCRIITORI GORJENI DE ALTÅDATÅ *

CATINCA
S¢MBOTEANU
ªI EPOCA SA

înså deloc peiorativå, „scriitorul mårun¡i¿urilor de
ocazie…ca ¿i Eliad”(Istoria literaturii române în veacul
al XIX-lea, de la 1821 înainte, ed. 1983, Cartea a II-a,
cap.III „Lucrårile de traducere ¿i prelucrare ale profesorilor
GORJAN ¿i GENILE”).

Prof. dr. Z. CÂRLUGEA

Dic¡ionar de scriitori gorjeni :Dic¡ionar de scriitori gorjeni :Dic¡ionar de scriitori gorjeni :Dic¡ionar de scriitori gorjeni :Dic¡ionar de scriitori gorjeni : IOAN GHERASIM-GORJAN
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În semn de recunoa¿tere a prodigi-
oasei activitå¡i depuse, de-a lungul a
cincisprezece ani, pe tårâm social-ob¿tesc
¿i într-un moment de “sublimå inspira-
¡iune”, Consiliul comunal al urbei de pe
Jiu, în frunte cu primarul ªerban Frumu-
¿anu, “au hotårât så cinsteascå pe eminenta
tovarå¿å de via¡å a pre¿edintelui Consiliu-
lui de mini¿tri, d-na Arethie Gh. Tåtåres-

cu, cu cea mai înaltå distinc¡iune ce se
poate acorda: Cetå¡enia de onoare a
ora¿ului nostru”.1 

Acordându-i-se prestigioasa Diplo-
må la 9 septembrie 1936, evenimentul se
va încheia abia la 13 septembrie 1936,
când, în amfiteatrul Liceului “Tudor Vla-
dimirescu” are loc festivitatea decernårii,
distinsa doamnå fiind onoratå cu omagiile
aduse de înaltele oficialitå¡i locale ¿i oa-
meni de vazå ai urbei.

Neprecupe¡ind nimic din bunurile cu
care a fost înzestratå de Dumnezeu (“ener-
gie, minte, pricepere ¿i bani”), nobila
Doamnå se va dovedi, prin frumoasele în-
fåptuiri social-ob¿te¿ti, såvâr¿ite în ora¿ul
de pe Jiu, dar ¿i în jude¡, vrednicå de acest
înalt titlu, acordat pentru prima datå unei
personalitå¡i care “trage o dârå de luminå,
de mult folos viitorimei”.2 

Este, desigur, o legitimå recunoa¿tere
(“binemeritå aceastå cinstire”), într-un
moment când, în societatea gorjeanå, exis-
tau deja câteva exemple de emancipare a
femeii, îndeosebi pe tårâm cultural ¿i
¿colar. Festivitatea de decernare a supre-
mului titlu comunitar a avut loc la 13
septembrie 1936, în amfiteatrul Liceului
“Tudor Vladimirescu”, care s-a dovedit
neîncåpåtor.

Urcând pe scena împodobitå cu co-
voare na¡ionale ¿i flori, Doamna Tåtårescu,
îmbråcatå, ca de obicei la toate manifestå-
rile publice, în costum na¡ional, a luat loc
având alåturi pe membrii comitetului or-
ganizator, fiind de fa¡å distinsa mamå a
domniei sale, fiul Tudor ¿i fiica Sanda,
purtând la rândul ei un frumos costum
na¡ional.

Au luat cuvântul, pe rând, dr. Nicolae

Hasna¿, deputat ¿i pre¿edinte al “Asocia-
¡iei medicilor din Gorj”, senatorul C. Bå-

lånescu (fostul primar), prof. Theodor

Gâlcescu, directorul Liceului “Tudor Vla-
dimirescu”, prof. Em. Mihåileanu ,
directorul Liceului Comercial, Gr. Lu-

pescu, pre¿edintele “Asocia¡iei volunta-
rilor de råzboi”, Al. Cråciunescu, revizor
¿colar, în numele învå¡åtorimii gorjene,
prof. Stelian Sterescu de la liceul gazdå,
d-na Maria I. Dumitrescu-Bumbe¿ti, se-
cretara Ligii Na¡ionale a Femeilor Române
din Gorj ¿i, în sfâr¿it, ªerban Frumu¿anu,
primarul ora¿ului.

În omagiile aduse, to¡i ace¿ti vorbi-
tori au subliniat importan¡a ac¡iunilor des-

få¿urate, în cei 15 ani de la înfiin¡are, de
“Liga Na¡ionalå a Femeilor Române din
Gorj”, pe tårâm social-ob¿tesc ¿i cultural:
ini¡ierea ¿i dezvoltarea industriei casnice
a ¡esåturilor, conservarea unor obiecte de
patrimoniu provenite din descoperirile ar-
heologice, refacerea ¿i punerea în valoare
a unor vestigii daco-romane (castrul de la
Bumbe¿ti-Jiu) ¿i, mai ales, a unor Case me-
moriale din Vladimirii Gorjului (Tudor
Vladimirescu) ¿i Vådenii Târgu-Jiului
(Ecaterina Teodoroiu), contribu¡ia la re-
facerea sau ridicarea din temelii a unor
biserici ¿i ¿coli, ajutorul acordat celor ne-
voia¿i, ¿i ini¡ierea, în tot jude¡ul, a cåså-
toriilor religioase în maså…

În toate acestea s-au reflectat exem-
plaritatea gestului, aristocra¡ia spiritului
¿i binecunoscutul altruism ob¿tesc.

Meritå amintit aici editorialul-o-
magiu semnat de G. N. Lu¡escu, intitulat
Într-o zi simbolicå - un buchet de recu-
no¿tin¡å:

“Într-o zi simbolicå - ziua de 13 Sep-
tembrie a anului curent - un buchet de
recuno¿tin¡å a fost sortit så mårturiseas-
cå, prin farmecul petalelor imaculate,
smulse din grådina sinceritå¡ii, sentimen-
te de profundå gratitudine pentru munca,
desinteresat depuså, în altarul durerilor
noastre, de mult stimata Doamnå Arethie

Gh. Tåtårescu.

A fost, în adevår, o zi simbolicå, fiind-
cå, în sbuciumul de neînvins ¿i în
fråmântårile fårå sfâr¿it ce transformå, de
multe ori, via¡a în sanctuar de suferin¡i, a
preaslåvi activitatea isbucnitå nåvalnic
dintr-un suflet plin de vigoare ¿i energie,
- atunci când mul¡i zac îngenunchea¡i sub
povara slåbiciunilor ¿i a tânguirilor, - de-
på¿e¿te obicinuitul cadru al sårbåtoririlor.

Zi simbolicå, fiindcå, la privirile
noastre de nespuså admira¡ie, sub faldurile
emo¡iei, o inimå de adevåratå româncå a
svâcnit puternic, pentru a råsbate ¿i
påtrunde adânc în inima plaiurilor peste
cari, ieri, azi, ca ¿i mâine, a presårat ¿i va
presåra, gråunte cu gråunte, opere de inimå
¿i opere de spirit.

Zi simbolicå, fiindcå odatå mai mult,
Gorjul nostru - adeseori încercat de roata
celui mai crud destin - sårbåtorind pe
Doamna Tåtårescu, a sårbåtorit o aleaså
virtute: cultul jertfelor de ieri, cultul
obiceiurilor ¿i al tradi¡iilor, cultul a tot ce
este na¡ional. ªi, virtu¡ile nu sunt opere
artificiale; virtutea nu e inocen¡å: «virtu-
tea e for¡a generoaså a vie¡ii» (A.

Chameix).
Pentru a preamåri aceastå virtute,

manifestatå spontan dintr-un suflet ce
revarså în juru-i numai sånåtate ¿i
încredere, inima fiecårui gorjean a trimis

câte o floare, toate la un loc înfrå¡indu-se
sublim - în momentul când ilustra doam-
nå primea diploma cetå¡eniei de onoare
a Tg.-Jiului, - într-un superb buchet:
«buchetul recuno¿tin¡ei».

Legat strâns cu panglica albå a ano-
nimatului ¿i puritå¡ii, vi l-am trimis, sti-
matå Doamnå, - ce scumpe flori! flori ce
nu se ofilesc  - ¿i el a mers, desigur, de-a
dreptul la poarta inimii Dvs. Alcåtuit din
vibra¡iuni de inimå, el va vibra aici, va
vibra puternic, nu numai atunci când gor-
jenii se vor gåsi în suferin¡å, dar mai ales
atunci când Dvs. ve¡i voi så-l auzi¡i. Bu-
chet de sincerå ¿i curatå recuno¿tin¡å, des-
prins din inimi modeste ¿i devotate, el e
învolburat feeric în culorile drapelului ro-
mânesc, pe care gândul nostru a imprimat,
cu motive na¡ionale, cuvintele:

«Så tråi¡i întru mul¡i ani!»”
G. N. Lu¡escu

În acest “buchet de recuno¿tin¡å”,
prof. Stelian Sterescu prindea, la sâr¿itul
cuvântårii sale, urmåtorul poem care
trebuie s-o fi mi¿cat profund pe “Vestala”
ce oficia în “templul virtu¡ii române¿ti”:

ÎNCHINARE FEMEII ROMÂNE
D-nei Aretia Tåtårescu

Îmi plec cucernic fruntea Româncei Sfinte
Vestalå purå-n templul virtu¡ii române¿ti -
ªi rog cu glas fierbinte
Pe Dumnezeu-Pårinte,
Så-i binecuvinteze destinele-i fire¿ti!…

Românca noastrå dragå e-opai¡ de luminå,
E zâna ‘nso¡itoare-a caselor pustii,
Este surâs de floare ¿i vrednicå albinå,
Românca noastrå dragå-i torent de energii.

Pe prispa înserårii, când truda-¿i ostoe¿te,
Smeritå î¿i a¿teaptå pe om de la ogor;
ªi-adoarme‘n leagån pruncul ¿i-n cântec îi ¿opte¿te:
«Dormi, fåtul mamii dulce, dormi scumpul meu odor!»

Cu zâmbet de alti¡e, în zi de sårbåtoare,
Biserica e plinå de sfinte între sfin¡i;
Ofrandå e credin¡a din candeli sclipitoare,
Precum gråe¿te legea din mo¿i ¿i din pårin¡i.

Când bucium de urgie, coboarå de la munte,
Cu glas de’nfiorare, cå e pråpåd în ¡arå,
Românca noastrå dragå este osta¿ de frunte,
ªi pentru glia sfântå ea ¿tie så ¿i moarå…
……………………………………………….

Îmi plec cucernic fruntea Româncei Sfinte
Vestalå purå-n templul virtu¡ii române¿ti -
ªi rog cu glas fierbinte
Pe Dumnezeu-Pårinte,
Så-i binecuvinteze destinele-i fire¿ti!…

Emo¡ionantului moment liric i-a ur-
mat mesajul adresat de P.S.S. Vartolomeiu,
episcop al Râmnicului, citit de protoiereul
Grigore Prejbeanu:

“Pietatea cre¿tinå ¿i energia ro-
mâneascå fåuritå în Oltenia, Vå înal¡å,
prin strålucitele merite de continui bi-
ne-faceri poporului ¿i patriei noastre, la
cele mai sublime ranguri de pildui-
toare a Femeilor române ¿i cre¿ti-
ne. Convins cå Vå ve¡i continua
aceastå operå evanghelicå ¿i pa-
trioticå din ce în ce tot mai rodnic
¿i mai cu spor, Vå asiguråm de cea
mai vie ¿i sincerå admira¡ie a
Noastrå, socotindu-Vå chematå så
împodobi¡i analele istorice ¿i bise-
rice¿ti, nu numai ale scumpei noas-
tre Oltenii, dar chiar pe cele ale
Patriei noastre întregite ¿i ale sfin-
tei noastre Biserici Ortodoxe Ro-
mânå.

Vå uråm deci din tot sufletul
¿i inima Noastrå de Pårinte sufle-
tesc al întregei Oltenii, tot binele,
toatå isbânda ¿i întreaga fericire,
pe care le merita¡i pentru câ¡i mai
mul¡i ani, rugându-l pe Tatål Nos-
tru ceresc så Vå sprijineascå ¿i så

Arethia Tåtårescu - «CETÅºEAN DE ONOARE AL ORAªULUI TÂRGU-JIU»

Vå råsplåteascå meritele cu pårinteasca
Lui iubire.”

+ Episcop Vartolomeiu

Foarte mi¿catå de aceste cuvântåri ¿i
mesaje de pre¡uire, d-na Tåtårescu a mår-
turisit cå “emo¡ia ce må ståpâne¿te îmi
împiedicå glasul” ¿i a mul¡umit cu recu-
no¿tin¡å pentru aten¡ia aråtatå ¿i omagiile
aduse muncii sale, fågåduind cå va desfå-
¿ura “¿i pe viitor aceea¿i activitate, pentru
binele ¿i prosperitatea Gorjului”.

La ie¿irea din institu¡ie, doamna Tåtå-
rescu ¿i fiica sa, având bra¡ele pline de
flori, alåturi de mama ¿i fiul såu, înconju-
ra¡i de numero¿i participan¡i, s-au fotogra-
fiat. Ecoul evenimentului nu a scåpat pre-
sei din ¡arå - iatå ce consemneazå cu
promptitudine ziarul “Viitorul”, un elogiu
pe care Jean Bårbulescu îl reproduce sub
titlul

Medalionul zilei:
DOAMNA ARETHIE GH. TÅTÅRESCU

“Un comitet de ini¡iativå, animat de
gânduri frumoase ¿i de respect al unei
munci rodnice, a reu¿it så dea o dreaptå
råsplatå doamnei Arethie Gh. Tåtårescu,
pentru munca depuså în valorificarea
frumuse¡ilor gorjene.

De ani întregi, distinsa doamnå s-a
identificat cu aceastå operå de punere în
luminå a frumuse¡ilor oltene¿ti, în care
sim¡ul estetic al poporului nostru se evi-
den¡iazå în opere care oricând pot face
admira¡ia iubitorilor de frumuse¡e origi-
nalå ¿i folkloricå.

Doamna Tåtårescu a våzut de mult
toatå însemnåtatea, pe planul realisårilor
estetice, a ¡esåturilor de mânå, a obiecte-
lor de artå veche, ca ¿i a minunatelor cår¡i
biserice¿ti, hrisoave - mårturii ale unui
trecut scump. Toate aceste lucruri de pre¡
ce erau råvå¿ite ¿i date pierzaniei, au fost
cu evlavie ¿i cu pricepere strânse de mâna
bunå a doamnei Tåtårescu, care a reu¿it
så facå din Muzeul Gorjului unul din cele
mai vrednice de imitat muzee regionale.

Iatå de ce omagiul ce l-au dat recent
cetå¡enii gorjeni, numind-o cetå¡eanå de
onoare a acestui urb oltenesc, este un sim-
bol satisfåcåtor al unui respect meritat
pentru o operå patronatå de spiritul ro-
mânesc ¿i de inima caldå a doamnei Are-
thie Gh. Tåtårescu.

Sunt atât de rare la noi personalitå-
¡ile încântate de trecut ¿i în¡elegåtoare a
pre¡uirei lui, în formele culturale, încât
presen¡a unei activitå¡i de descifrare ¿i
conservare a trecutului, în mijlocul nostru,
meritå a fi prinså în pervazul celor mai
meritoase elogii.” 3 

NOTE:
 1 “Gorjanul”,  XIII, nr. 36-37, 25 sept. 1936, p. 1.
 2 “Gorjanul”,  loc. cit.
 3  “Gorjanul”, XIII, nr. 36-37, 25 sept. 1936, p. 7.
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Între marii oameni politici ai ¡årii noastre din perioada
interbelicå, figura liberalului GHEORGHE TÅTÅ-

RESCU (22 decembrie 1886, Craiova - 28 martie 1957,
Bucure¿ti) se impune prin pasiune, devotament, måre¡ie.
Rolul jucat de acesta - într-o epocå måcinatå de lupte
interne, pe fondul mai general european al ascensiunii
bol¿evismului ¿i fascismului, - este considerabil, cåci a
pus totdeauna înainte valorile libertå¡ii, demnitå¡ii ¿i so-
lidaritå¡ii, ale progresului socio-economic ¿i promovårii
acelei politici de alian¡e în func¡ie de momentul istoric ¿i
de interesele ¡årii, de mersul istoriei în general. ªi, în ciuda
tuturor acestor osteneli ¿i idealuri, a ajuns, vorba lui Pamfil
ªeicaru, “cel mai hulit om din România”.

Dincolo de aceastå retoricå depreciativå, nedreaptå,
difamantå, istoricul ¿i cercetåtorul lucid al vie¡ii ¿i ac¡iunii
politice a lui Gh. Tåtårescu va trebui så cure¡e, de idiosin-
craziile påtima¿e, de coloratura politicå, portretul acestui
mare bårbat de stat ¿i så-l restituie posteritå¡ii într-o mai
dreaptå luminå a adevårului, într-o mai exactå punere în
valoare a personalitå¡ii sale.

*
Prin mama sa, Speran¡a Tåtårescu, nåscutå Pârâianu

(1858-1920) - aratå istoricul Nicolae-ªerban Tana¿oca1 
într-un studiu pertinent privind epoca ¿i activitatea di-
plomaticå a personajului, - Gheorghe Tåtårescu provenea
din vechea boierime olteanå, care ctitorise biserici ¿i må-
nåstiri ¿i jucase un rol important în via¡a social-economicå
¿i politicå a Olteniei. S-a nåscut la Craiova la 22 decembrie
1886, fiind al ¿aselea din cei unsprezece fii ai Speran¡ei,
cåsåtoritå cu generalul Nicolae Tåtårescu (1856-1916),
provenit dintr-o familie de mo¿neni din Vlådulenii Gor-
jului. Dupå studii fåcute la Craiova, Bucure¿ti ¿i un doc-
torat în drept la Paris (în care analizeazå sistemul elec-
toral ¿i parlamentar din România), Gh. Tåtårescu va par-
ticipa ca sublocotenent de rezervå la al doilea råzboi bal-
canic (1913), în urma cåruia Cadrilaterul dobrogean este
anexat Vechiului Regat. Îl regåsim ca locotenent de re-
zervå în Primul Råzboi Mondial. Campania în Bulgaria
¿i retragerea în Moldova i-au deschis ochii asupra multor
realitå¡i ¿i neajunsuri, cu care se confrunta societatea ro-
mâneascå. Se înscrie, în 1912, în Partidul Na¡ional Libe-
ral, dåruit nåzuin¡elor de progres ¿i civiliza¡ie ¿i militând
pentru un liberalism mai deschis, sincer ¿i pragmatic, pus
în slujba idealurilor na¡ionale, a¿a cum transpare ¿i din
articolele publicate în câteva periodice de orientare libe-
ralå, unele apårute la Târgu-Jiu înainte de primul Råzboi
Mondial («Gorjul nostru» - 1908, 6 numere; «Cuvântul
Gorjului» - 1918-1919, în total 23 numere; «Voin¡a» -
1919, 22 numere), altele dupå råzboi («Viitorul Gorjului»
- 1921-1937, cu întreruperi în 1924, 1928-30, 1933-35).

Va fi ales, din 1919, pe toate listele partidului, în
toate legislaturile. În 1923 intrå în Guvernul României ca
subsecretar de stat la Interne - de acum înainte începând,
pentru aproape trei decenii, o întreagå carierå de politi-
cian guvernamental.

Så observåm cå tot din 1921 Arethia Tåtårescu înfiin-
¡eazå, la Târgu-Jiu, Liga Femeilor Române din Gorj,
propunându-¿i scopuri cultural-sociale ¿i umanitariste.

În ciuda fric¡iunilor dintre liberali, Gh. Tåtårescu rå-
mâne credincios idealului såu - e vorba de un liberalism
pragmatic care, dincolo de rivalitå¡ile politice ale momen-
tului, are în vedere douå obiective: redresarea ¡årii ¿i
politica de alian¡e (interne ¿i externe) întru binele Patriei.

A ajuns pânå în func¡ia de secretar general al Parti-
dului, înså, fa¡å de triada marilor liberali (Constantin I.C.
Bråtianu, Ion I.C. Bråtianu, Vintilå I.C. Bråtianu) ¿i-a

påstrat o marjå de ac¡iune doctrinarå caracteristicå gru-
pårii “tinerilor” (genera¡ia lui Gheorghe Bråtianu), faptå
pentru care va fi sanc¡ionat în dese rânduri.

Ståpânind un discurs politic plin de logicå ¿i adevår,
Gh. Tåtårescu (care se impune în Parlament prin låmurirea
cazului de la Tatar Bunar, unde, ca subsecretar la Interne,
a reprimat mi¿carea insurec¡ionalå provocatoare din sudul
Basarabiei, ini¡iatå de Cominterni¿tii moscovi¡i, în ideea
extinderii bol¿evismului spre Apus), a fåcut cinste man-
datelor pe care le-a avut în diferite guvernåri, ajungând
prim-ministru în perioada 5 ianuarie 1934-28 decembrie
1937. Dupå guvernarea cabinetului Ion I.C. Bråtianu (19
ianuarie 1922 - 27 martie 1926), cabinetul condus de
Gheorghe Tåtårescu reprezintå “ultimul guvern democra-
tic de partid al României Mari”, al doilea care a izbutit,
în perioada interbelicå, så-¿i îndeplineascå mandatul pe
parcursul unei întregi legislaturi normale, de patru ani:

“Perioada anilor 1934-38 a fost o perioadå de ma-
ximå stabilitate, prosperitate ¿i manifestare creatoare a
României moderne”, urmårind: dezvoltarea economicå a
¡årii, crearea unei industrii na¡ionale, a agriculturii, sti-
mularea exportului, redresarea finan¡elor, a învå¡åmântului
¿i armatei, organizarea administrativå ¿i a sistemului ju-
diciar, ¿i nu în ultimul rând cultivarea unei politici de

alian¡e în interesul ¡årii, într-un moment istoric când în
Europa începuserå så aparå semnele revizinismului
cultivat de anumite orientåri totalitare în ascensiune.

Trei idei, în acest sens, i-au fost cålåuzå lui Gheorghe
Tåtårescu: independen¡a ¡årii, integritatea ¿i regimul
constitu¡ional al statului român. Aceasta nu era o politicå
personalå, o politicå de partid - afirma Gh. Tåtårescu - ci
politica statului român în acel moment istoric, când Ro-
mânia devine “factor european” de stabilitate în cadrul
Societå¡ii Na¡iunilor, al cårei membru devine în 1935.2 

Identificându-se cu interesele mari ale ¡årii, “emi-
nentul fiu al Gorjului” - dupå cum îl gratula pe drept un
publicist din presa localå - devine la 20 ianuarie 1935
pre¿edinte al Organiza¡iei locale al PNL Gorj: “Steaua lui
George Tåtårescu de acum råsare pe firmamentul politic
al ¡årii noastre”, aprecia prefectul Em. Såvoiu la Congresul
PNL din Gorj, ¡inut în sala Teatrului “Cåldåru¿e”.3  Un alt
condeier, D. Atanasiu, vede în el pe “Dominatorul care
cucere¿te sufletele, låsându-se cucerit de suflete”, un do-
minator în fa¡a corpurile legiuitoare, dar ¿i a mul¡imilor
de oameni:

“Dl Tåtårescu e dominatorul vremii de azi ¿i desigur
cå în spatele lui nu se va gåsi nici când nimic din ceea ce
înseamnå dictatorul, rol pe care atâ¡ia vor så-l joace mâi-
ne”. Spirijit pe aceastå “putere a domina¡iei”, a promis så
ducå mai departe “programul testamentului tragic al
înainta¿ului såu: I. G. Duca.”4 

În cuvântul såu la Congresul PNL Gorj, din 20 ia-
nuarie 1935, omul politic face o adevåratå mårturisire de
credin¡å, din care se degajå un puternic spirit de solidari-
tate cu tradi¡ia ¿i oamenii Gorjului natal: “Eu care mi-am
format sufletul în Gorj, care îmi trag puterile suflete¿ti
din acest frumos ¡inut, am spus-o deunåzi într-un cerc de
prieteni care må întrebau de ce vin la Gorj: «Florile vie¡ii
mele sunt la Bucure¿ti, dar tulpina ¿i rådåcina sunt pe
valea Jiului, în Gorjul meu drag» (…) Cunosc nevoile
acestui jude¡, sårac în averi dar bogat în suflete. Cred cå
nu voi abuza de aceastå ¡arå, dacå voiu aduce de acolo de
unde e prisos, aici unde e såråcie.”5 

ªi, într-adevår, ini¡iativele ¿i “ajutorul” nu vor întâr-
zia så aparå. În scurt timp, Gorjul devine scena unor mari
prefaceri socio-culturale, ac¡iunea politicå a lui Gheorghe
Tåtårescu armonizându-se perfect cu cea desfå¿uratå de
so¡ia sa, Arethia Tåtårescu, în cadrul Ligii Femeilor Ro-
mâne din Gorj.

Så men¡ionåm doar câteva realizåri de “erå nouå”:
înfiin¡area Fabricii de ¡igarete, a Fabricii de cåråmidå, a
Fabricii de confec¡ii pentru armatå (APACA), a Sanato-
riului Suseni-Dobri¡a, “cel mai mare din ¡arå” , a Uzinelor
Sadu (dar ¿i instala¡ia de joagåre din zona Crasna), a Fa-
bricii de marmeladå Vådeni, reluarea  lucrårilor la tron-
sonul de cale feratå Bumbe¿ti – Livezeni, construirea dru-
mului transmontan Novaci – Sebe¿, pe care regele Caral
al II-lea, împreunå cu  prim-ministrul Gh. Tåtårescu (înso¡it
în cålåtorie de Arethia Tåtårescu), au  coborât la volanul
unei ma¿ini de teren, pe data de 20 septembrie 1935, ve-
nind dinspre Sarmizegetusa, ajutorul dat constant unor
biserici ¿i månåstiri, implicându-se în noi construiri de
låca¿uri de cult ¿i anexe, precum la Poiana,Crasna, Hure-
zani, Jina, Târgu-Jiu,Tismana, Lainici, Polovragi, sus¡i-
nerea modernizårii ora¿ului Tg.-Jiu, -  devenit, dupå Timi-
x¿oara, “ora¿ de interes turistic” ¿i råmas în urmå ulterior
ca dezvoltare, sus¡inerea ini¡iativei luatå de Liga Femeilor
Gorjene întru împodobirea ora¿ului cu Ansamblul Monu-

mental datorat sculptorului de geniu Constantin Brâncu¿i,
opera de asanare moralå a “cåsåtoriilor colective” - peste
1500 de cupluri ce tråiau în concubinaj, ac¡iuni de caritate
¿i filantropie, ajutorul dat Filialei Gorj a Societå¡ii Na-
¡ionale «Crucea Ro¿ie», în anii råzboiului ¿i în cei ime-
diat urmåtori, pânå în toamna lui 1947…

Nici pre¡uirea gorjenilor nu a întârziat så aparå. Astfel,
la 22 decembrie, cu prilejul împlinirii a 50 de ani, ziarul
“Gorjanul” din Tg.-Jiu scria:

“Gorjul nostru, - mândru de a-l avea nåscut în hota-
rele sale ¿i fericit cå actualul prim-ministru a legat firul
înainta¿ilor gorjeni: Tell, Magheru, Lascår, pre¡io¿i Sfet-
nici ai Tronului - într-un cuget, îndreaptå rugi fierbin¡i
cåtre Cel de Sus, pentru sånåtatea ¿i cât mai îndelungata
via¡å a d-lui George Tåtårescu, spre binele Neamului ¿i
fericirea Patriei”6 

La unison cu sim¡åmintele gorjenilor, Pamfil ªeicaru
scria în “Curentul” acelor vremi: “Noul pre¿edinte de
consiliu, dl George Tåtårescu, aduce ceva din prospe¡i-
mea, din pitorescul ¿i din elocven¡a peisajului gorjean în
atmosfera cåruia plute¿te ceva din amintirea eroicei na-
¡ionaliste a lui Tudor Vladimirescu. De altfel, acest cult
închinat acelei epopei a pandurilor lui Tudor Vladimi-
rescu rezumå nu numai o sensibilitate a orgoliului re-
gional, ci o întreagå în¡elegere na¡ionalistå a fenomene-
lor politice. Acea sprintenealå a spiritului, acel umor
specific al gorjenilor, acea voio¿ie primitoare în care sim¡i
o caldå adiere patriarhalå, este întovårå¿itå de o asprå
împotrivire fa¡å de orice element stråin. Gorjenii au cea
mai caracteristicå tråsåturå olteneascå; ¿i nu este o sim-
plå întâmplare cå de pe aceste meleaguri au pornit cetele
sure ale pandurilor lui Tudor Vladimirescu.

Existå o orchestra¡ie de simfonie eroicå în sensibi-
litatea gorjenilor, cei mai fideli închinåtori ai amintirilor
de bravurå.

În aceastå atmosferå specificå - în acest mediu s-a
dezvoltat d. George Tåtårescu. ªi nu o datå mi-a fost dat
så-i ascult cuprinzåtoarele evocåri ale regionalismului
gorjean. Un om al ¡inutului: în vorbå, în mers, în gândire.
Acea familiaritate cuceritoare, - acea vorbå elocventå
fårå sfor¡åri, în¿iruitå ritmic cu naturale¡å în frazå, acea
robuste¡å sufleteascå în înfruntarea potrivnicilor, defi-
nesc o energie menitå unor vremuri de furtunå.” 7 

Într-un medalion publicat în “Românul”, se aprecia
la superlativ “guvernarea de autoritate”, care conferå sta-
bilitate ¿i e menitå så purifice “atmosfera viciatå”: “Tem-
perament fugos, inteligen¡å trepidantå, voin¡å propulsivå,
omul avea så trezeascå o mare probå fa¡å de el însu¿i.”8 

Pentru guvernarea 1934-37, în decembrie 1937, Gh.
Tåtårescu este decorat cu colanul “Regele Carol I”, Suve-
ranul Carol al II-lea exprimându-i “calde mul¡umiri ¿i cea
mai bunå amintire pentru activitatea atât de laborioaså
¿i de strânså, desfå¿uratå în cei 4 ani de guvernare” ¿i îi
dåruie¿te o fotografie de format mare, cu o cålduroaså
dedica¡ie.

La sfâr¿itul lui noiembrie 1939, - dupå ce, la înce-
putul anului, î¿i prezentase scrisorile de acreditare Pre¿e-
dintelui Republicii Franceze, Albert Lebrun, fiind primul

nostru ambasador în metropola de pe Sena, - o nouå
speran¡å se pune în “Omul chemat så ne conducå”. Va fi
rechemat de la post ca så i se încredin¡eze formarea unui
nou guvern de uniune na¡ionalå, dupå scurtul interimat
(Arge¿eanu) ce a urmat asasinårii prim-ministrului Armand
Cålinescu.

Un rezumat al ac¡iunii sale politice putea aråta a¿a:
“Dl. Gheorghe Tåtårescu a guvernat ¡ara, ca nimeni

altul dupå råzboi, întrecând ¿i cele mai optimiste a¿teptåri
ale noastre. A fost deajuns ca aceastå guvernare så-¿i arate
roadele, pentru ca Dl Gheorghe Tåtårescu så treacå, pentru
totdeauna, în rândul celor mai de seamå bårba¡i de Stat ai
neamului românesc.

Noi, gorjenii, ne-am bucurat atunci, împreunå cu
tot neamul românesc, a¿a cum ne bucuråm ¿i aståzi, când
tot datoritå aceleia¿i încrederi a M.S. Regelui, precum ¿i
calitå¡ilor sale evidente, - de conducåtor încercat ¿i om
politic cu prestigiu european - Dl Gheorghe Tåtårescu a
fost chemat så ne conducå pentru a putea face fa¡å, cu
demnitate ¿i bårbå¡ie, amenin¡åtoarelor evenimente
interna¡ionale…”9 

Din påcate, acest “conducåtor încercat ¿i om politic
de prestigiu european” a trebuit så-¿i iroseascå mult timp
pentru a explica ¿i detalia nu atât poporului cât mai ales
inamicilor såi politici inten¡iile ac¡iunii sale guverna-
mentale. Adversarii politici ai Guvernårii Tåtårescu nu
au scåpat nici un prilej pentru a critica aspru ini¡iativele
¿i ac¡iunile concrete. La 2 martie 1935, “Dreptatea” ¡årå-
ni¿tilor scria despre “Delirul jafului în averea na¡ionalå”,
continuând cu “Haiduceasca opera¡ie de la Banca Na¡i-
onalå”, în care “au fost furate 4 miliarde” (v. edi¡iile din 7
¿i 8 martie). Guvernarea Tåtårescu este acuzatå de a fi
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introdus un “Regim de jaf ¿i corup¡iune” (“Dreptatea”, 26
iulie 1935). “Guvernul înfometårii na¡ionale”
(“Dreptatea”, 28 iunie 1935) ar fi “incapabil ¿i compromis
în cele mai abjecte afaceri” (“Dreptatea”, 11 septembrie
1935). Ministrul de Interne I. Incule¡ are o figurå “cu priviri
¿i zâmbete de Giocondå hoa¡å”, scria organul ¡åråni¿tilor
din 25 martie 1935.

“Gangsterii” din Guvern (“Dreptatea”, 24 august
1935) trebuie “så plece”, pentru cå sunt “incapabili ¿i
tåinuitori ai tuturor abuzurilor” (“Îndreptarea”, 10 ian.
1935). “Suntem guverna¡i de pensionarii unui ospiciu de
demen¡i” (sic!), titra pleonastic “Îndreptarea” din 9
februarie 1935, iar “Mi¿carea” din 7 martie 1935 scria
despre “Regimul Tåtårescu pornit pe panta cotelor
mâr¿ave”. La 11 august 1935, “Mi¿carea” titra: “U¿urin¡a,
incapacitatea, netrebnicia ¿i jaful au stat la baza politicii
guvernului” - “Guvern de paia¡e” (5 aprilie 1935). “Drep-
tatea” din 27 martie 1935 aprecia cå “D. Tåtårescu are
numai un dram de minte”! La 8 iunie acela¿i ziar îi fåcea
lui Gu¡å Tåtårescu urmåtorul portret:

“Venerabilul nostru Gu¡å Ca¡avencu, un ¿ef de gu-
vern inexpresiv, vodevilesc, gåunos ¿i sonor, cu ridicolå
mândrie de curcan înfoiat…” Gorj, în frunte cu liderul
såu Grigore Iunian, hotårâse o “mare adunare” de analizå
a politicii interne ¿i de refuz categoric pentru o eventualå
propunere de colaborare cu Guvernul Tåtårescu…

Så amintim ¿i cå în 1941, sub regimul Antonescu, se
instituie “Comisiunea de anchetå a fo¿tilor demnitari”,
pentru a se pronun¡a “asupra felului cum a fost adminis-
tratå gestiunea d-lui Gh. Tåtårescu, pe timpul cât domnia-
sa a de¡inut portofolii ministeriale ¿i pre¿edin¡ia Consi-
liului de Mini¿tri”.

“Gestiunea d-lui Tåtårescu - care s-a urcat la multe
sute de milioane - a fost gåsitå în perfectå regulå”, Co-
misia având rezervå doar la douå plå¡i: una de 6.000.000
lei, fåcutå fostului Principe Nicolae, ¿i alta, de 4.000.000
lei, fåcutå A¿ezåmintului Cultural “Ion I. Bråtianu”. Cauza
a fost înaintatå Înaltei Cur¡i de Casa¡ie, care s-a pronun¡at
“declarând legalå plata celor 6 milioane cåtre fostul
Principe, dar nelegalå cea de 4 milioane cåtre suszisul
a¿ezåmânt - obligând pe d. Gh. Tåtårescu så restituie
aceastå sumå.”1 1

*
În acest aer irespirabil de opozi¡ie dâmbovi¡eanå,

Gh. Tåtårescu a råmas loial idealurilor sale liberaliste,
dezvoltând o sånåtoaså politicå internå în toate dome-
niile (economic, social, cultural), dar fiind permanent atent

¿i la politica de alian¡e de pe Continent, unde mereu in-
teresele Marilor Puteri se pliau ¿i se repliau sub diferite
considerente politice ¿i geo-strategice, fa¡å de care Româ-
nia trebuia så ¡inå seama.

Era aceasta o politicå de echilibru între Marile Puteri.
De¿i rolul lui Nicolae Titulescu fusese unul esen¡ial în
men¡inerea acestui echilibru geo-politic, fråmântårile po-
liticianiste din ¡arå, idiosincraziile regimului de autoritate
al lui Carol al II-lea, dar ¿i politica de alian¡e a Marilor
Puteri mereu în rea¿ezare - toate acestea vor duce la înde-
pårtarea lui Titulescu din Guvern prin remanierea din 29
august 1936.

Prin pierderea alegerilor de PNL în decembrie 1937,
România va intra în acea nefericitå fazå a existen¡ei sale
interbelice, cåci, dupå meteorica guvernare de dreapta
Goga-Cuza, se instituie, în februarie 1938, regimul dicta-
torial al lui Carol al II-lea, împotriva cåruia se va ridica
înver¿unata opozi¡ie a Partidului Na¡ional ºårånesc
condus de Iuliu Maniu.

Revenirea în for¡å a “Gårzii de Fier” pe scena politicå
¿i canonada asasinatelor politice îl determinå pe Gh. Tåtå-
rescu så dea regimului de autoritate regalå “cau¡iunea pres-
tigiului politic de care se bucura în ¡arå ¿i peste hotare”1 2

 Consilierul regal va fi numit ambasador al României
în Fran¡a (9 decembrie 1938 - august 1939), în timpul
gevernelor conduse de patriarhul Miron Cristea ¿i Armand
Cålinescu.

Dupå asasinarea lui Armand Cålinescu de cåtre legio-
narii “prigoni¡i”, Gh. Tåtårescu devine pentru a doua oarå
pre¿edinte al Consiliului de Mini¿tri (24 noiembrie 1939
- 4 iulie 1940), iar la 20 ianuarie 1940 vicepre¿edinte al
partidului unic Frontul Rena¿terii Na¡ionale.

E o perioadå destul de tulbure, când atât politica de
alian¡e externe destul de labilå, cât ¿i acutizarea conflic-
tului dintre regimul carlist ¿i mi¿carea legionarå aduse-
serå România în pragul iminentului pericol, prin care sta-
tul român va fi silit så cedeze provincii istorice ¿i teritorii
pentru care se jertfiserå genera¡ii întregi de români.

“Ac¡iunea de pacificare internå” a lui Gh. Tåtårescu
în calitate de vicepre¿edinte al FRN-ului (cu Al. Vaida-
Voevod ca pre¿edinte ¿i cu prof. C.C. Giurescu ca secretar
general) a dus la o oarecare “destindere”, ¡ara aflându-se
în zona marilor influen¡e geo-strategice, între URSS ¿i
Marile Puteri ale Apusului.

Devenit, prin decret regal, la 22 iunie 1940, Partidul
Na¡iunii - în noua organiza¡ie politicå Gh. Tåtårescu nu
se mai regåsea. Revenirea Regelui în fruntea partidului,
era în zadar, cåci cedårile de teritorii solicitate imperios
atât de Reichul nazist, dar ¿i de Uniunea Sovieticå (fapt
stabilit, desigur, prin clauzele secrete ale acordului germa-
no-sovietic din 23 august 1939) vor duce la amputarea
substan¡ialå a României Mari.

Retras la re¿edin¡a sa de la Poiana-Gorj, în urma de-
misiei de la 1 iunie 1940, din postul de ministru al Afa-
cerilor Stråine (va råmâne, înså, în diploma¡ie, fiind am-
basador la Moscova pânå la intrarea României în råzboi
alåturi de Germania hitleristå), Gh. Tåtårescu ar fi preferat,
ca ¿i Suveranul, alian¡a cu Germania. Participând în cali-
tate de consilier regal la Consiliul de Coroanå din noaptea

de 29/30 august 1940, Gh. Tåtårescu a fåcut parte din
majoritatea care a acceptat arbitrajul Diktatului de la Vie-
na “socotind cå orice rezisten¡å ar fi echivalat cu o sinu-
cidere na¡ionalå ¿i cå garantarea de cåtre Reichul german
a existen¡ei statului român, în frontierele sale, restrânse
acum, era mai pre¡ioaså decât cesiunea, socotitå vremel-
nicå, a teritoriilor pierdute” 1 3

De aceea¿i pårere va fi ¿i noul conducåtor al statului,
generalul Ion Antonescu, care, la doar douå zile de la
investire, cere regelui Carol al II-lea abdicarea, având alå-
turi pe ¿efii marilor partide politice Iuliu Maniu (PNT) ¿i
Constantin I.C. Bråtianu (PNL).

Asasinatele legionare ¿i politica de for¡å l-au deter-
minat pe generalul Antonescu så reprime, în mod sângeros,
mi¿carea, care-l vizase, în noiembrie 1940, ¿i pe Gh. Tåtå-
rescu (scåpase doar prin interven¡ia întâmplåtoare a prefec-
tului Al. Rio¿anu). Retras la Poiana-Gorj, dupå 27 ianuarie
1941, s-a ab¡inut de la orice gesturi politice la adresa
regimului antonescian. Mai târziu, înså,în expunerea
fåcutå în august 1947, în Adunarea deputa¡ilor, pentru
ratificarea Tratatului de pace, va califica regimul anto-
nescian “cea mai tiranicå dintre dictaturi”, iar råzboiul
antisovietic drept “pagina cea mai tristå din istoria noas-
trå contemporanå”.1 4

În 1942, dupå eliberarea Basarabiei, participå la Chi-
¿inåu la serbårile dedicate împlinirii unui an de la reve-
nirea la patria mamå a provinciilor pierdute în 1940, Ba-
sarabia ¿i Bucovina de Nord, provincii cedate “fårå luptå”,
a¿a cum i se repro¿ase adesea.

Se configura la orizont o nouå ordine europeanå post-
belicå, iar Gh. Tåtårescu a în¡eles cå e momentul unor
demersuri favorabile României, înså nu numai cå a fost
refuzat de frunta¿ii politici ai vremii, ba chiar l-au ostra-
cizat, considerându-l un oportunist fårå viziune politicå…

Constituirea Blocului Na¡ional Democrat, la 20 iunie
1944, la inspira¡ia lui Tåtårescu, înså fårå el, ¿i colaborarea
acestuia cu regele Mihai I au dus la îndepårtarea genera-
lului Antonescu de la conducerea statului ¿i restaurarea
regimului constitu¡ional.

La 22 octombrie 1944, Gh. Tåtårescu adreseazå lui
Dinu Bråtianu, pre¿edintele Partidului Liberal, o scrisoare,
cerându-i så se angajeze într-o “politicå de reforme pentru
a¿ezarea României de mâine pe baze mai bune ¿i mai
drepte, iar politica externå întemeiatå pe alian¡ele tra-
di¡ionale ¿i având drept obiectiv imediat realizarea unui
pact de prietenie, de asisten¡å mutualå ¿i de colaborare
permanentå cu actualii no¿tri alia¡i”.

În aceste condi¡ii, frac¡iunea liberalå de sub pre¿e-
din¡ia lui Gh. Tåtårescu a hotårât începerea imediatå de
ac¡iuni, prin convocarea de adunåri populare în întreaga
¡arå. Se avea în vedere un bogat program de reforme sociale,
politice ¿i economice, pe baza cårora fostul prim-ministru
credea cå se poate reorganiza via¡a noastrå de Stat. În
programul elaborat de Gh. Tåtårescu, se preconizau solu¡ii
pentru redresarea vie¡ii economice ¿i sociale. Se în¿ela,
desigur, necunoscând în adâncime inten¡iile de sovieti-
zare ¿i comunizare a ¡årii de cåtre “fratele” de la Råsårit…

Prin întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitle-
riste, timpul pårea cå lucreazå în perspectiva viziunii lui
Gh. Tåtårescu. Dupå câteva guverne meteorice (C. Sånå-
tescu, Nicolae Rådescu), la 6 martie 1945, sub presiunea
Moscovei, Regele acceptå noul guvern “de largå con-
centrare democraticå”, condus de dr. Petru Groza, în care
Gh. Tåtårescu devine vicepre¿edinte ¿i ministru de exter-
ne, - el va intra cu convingerea cå “po¡i lupta mai bine
din interior decât din afarå” (Sanda Tåtårescu-Negro-
ponte).

La alegerile din 19 noiembrie 1946, G. Tåtårescu,
vicepre¿edintele Consiliului de Mini¿tri ¿i ¿eful na¡io-
nal-liberalilor gorjeni, a candidat în Satu-Mare, jude¡
revenit la sânul Patriei în urma Conferin¡ei de la Paris,
unde fusese ¿eful delega¡iei române…

ºåråni¿tii ¿i liberalii, în mai vechea lor intransigen¡å,
refuzaserå participarea la o asemenea guvernare, låsând,
înså, liber culoarul de acces al stângii na¡ionaliste.

Gh. Tåtårescu era convins cå, în cei aproape 30 de
ani cât a fåcut parte din toate parlamentele României
(1919-1947), “am putut astfel acumula un capital de infor-
ma¡ii, de cuno¿tin¡e ¿i de experien¡e, pe care cred cå nu

Bucure¿ti 1935. Carol al II-lea avându-l în dreapta sa pe premierul Gh.
Tåtårescu då citire Mesajului regal la deschiderea Corpurilor legiuitoare

Bucure¿ti 1938. Carol al II-lea înpreunå cu Nicolae Iorga ¿i Gh. Tåtårescu -
consilieri regali - ¿i Ernest Urdåreanu,  Mare¿alul Palatului

Sinaia, oct. 1936. Carol al II-lea între¡inându-se cu Gh. Tåtårescu în prezen¡a lui
Mihai, Marele Voievod de Alba Iulia, înaintea plecårii în vizita oficialå în

Cehoslovacia, la invita¡ia pre¿edintelui Edvard Benes.

Bucure¿ti 1935. La sosirea dintr-un turneu diplomatic, Nicolae Titulescu este
întâmpinat de cåtre Gheorghe Tåtårescu
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am dreptul personal så-l socotesc un patrimoniu perso-
nal”. Pe lângå legitimarea ce-o urmårea, regimul comunist
avea nevoie de imaginea ¿i experien¡a bårbatului de stat,
care cunoscuse nu numai “to¡i oamenii politici ai ¡årii”,
dar ¿i aproape to¡i conducåtorii guvernelor statelor euro-
pene, a cåror activitate a avut inciden¡e asupra actelor de
guvernare din statul nostru”.1 5

Experimentatul politician va participa la 10 februarie
1947 la Conferin¡a de Pace de la Paris, unde, în calitate
de ¿ef al delega¡iei române, ¿i-a pus semnåtura pe Tratatul
de Pace cu Puterile Aliate.

De¿i României nu i s-a recunoscut aici statutul de
¡arå cobeligerantå, nici de sovietici nici de occidentali,
fiind silitå la împovåråtoare despågubiri de råzboi, totu¿i
întregirea statului român cu Transilvania ¿i asigurarea su-
veranitå¡ii na¡ionale erau bunurile câ¿tigate în urma epui-
zantului råzboi, cu oarecare perspective de redresare. Se
va în¿ela, înså, amarnic, cåci la 6 noiembrie 1947 va fi
nevoit så demisioneze, în urma votului de neîncredere al
Parlamentului. Între 10 februarie 1947 ¿i 6 noiembrie
1947, “Gheorghe Tåtårescu a încecat så se opunå få¡i¿
comunizårii ¿i sovietizårii României, invocând tocmai
statutul ei de suveranitate, consacrat de tratatul de pace,
normele de drept ¿i în¡elegerile interna¡ionale acceptate
formal de Uniunea Sovieticå, dar nerespectate”.1 6

Procesul galopant de sovietizare ¿i comunizare a Ro-
mâniei, prin etatizarea economiei, ideologizarea for¡atå
¿i privarea de drepturi ¿i libertå¡i democratice, - îl va de-
zamågi profund, mai ales în urma “înscenårii de la Tå-
mådåu”, când este arestatå conducerea Partidului Na¡ional
ºårånesc. Atacurile furibunde ale comuni¿tilor la adresa
sa se înte¡esc. Este considerat “un agent al burghezo-mo-
¿ierimii infiltrat în rândurile for¡elor democratice, ca un
trådåtor de ¡arå, complice al a¿a-zi¿ilor spioni ¿i sabotori
na¡ional-¡åråni¿ti din Ministerul de Externe”.1 7

Dupå demisia lui Tåtårescu, locul såu în cadrul Minis-
terului de Externe va fi luat de Ana Pauker, omul Moscovei
staliniste.

 La 30 decembrie 1947 este abolitå monarhia - epoca
totalitarismului î¿i crea drum larg peste întreaga ¡arå.
Eliminat din via¡a politicå ¿i retras, impunându-i-se do-
miciliu for¡at când la Bucure¿ti când la Poiana-Gorj,
Gheorghe Tåtårescu va fi arestat, împreunå cu al¡i membri
ai familiei, în noaptea de 5/6 mai 1950 ¿i încarcerat la
Sighet.

Eliberat la 6 iunie 1955, se va interesa de noua con-
figura¡ie politicå a continentului, convins cå numai o po-
liticå de destindere între cele douå blocuri militare poate
fi beneficå Europei.

Va înceta din via¡å la 28 martie 1957, låsând amin-
tirea unei personalitå¡i mai mult  controversate decât în¡e-
lese, adversitå¡ile excesive ¿i înver¿unårile partizane ur-
mându-l pânå dincolo de mormânt.

Energetismul såu, firea-i dinamicå, dorin¡a de a fi
înåuntrul evenimentului, de a-l crea ori de a-l ståpâni,
voca¡ia riscului ¿i a implicårii în råspunderi majore, pre-
viziunea unor configura¡ii ¿i alian¡e în interesul ¡årii ¿i
spiritul pragmatic al ac¡iunii sale politice - toate acestea
fac din Gheorghe Tåtårescu o mare personalitate, cu rol
de netågåduit în istoria României din prima jumåtate a
fråmântatului secol XX.

În spatele omului de stat “dispare” so¡ul, tatål, fa-
milistul, prietenul, tuturor dåruindu-le, în atâta timp cât
îi mai råmânea, ajutor, prestigiu, sus¡inere, încredere.
(Fragmente din lucrarea “Arethia Tåtårescu - Marea Doamnå

a Gorjului”, de Z. Cârlugea ¿i Zoia Elena Deju
NOTE:

1Gheorghe Tåtårescu, Mårturii pentru istorie, Edi¡ie îngrijitå de Sandalå
Tåtårescu-Negropontes, cu un “Cuvânt înainte” de Nicolae ªerban-Tana¿oca, Editura
Enciclopedicå, Bucure¿ti, 1996, p. X.

2 Nicolae-ªerban Tana¿oca, op. cit., p. XXIV.
3 “Gorjanul”, XII, 2, 8-16 ian. 1935, p.3.
4 “Dominatorul”, în “Gorjanul”, XII, 2, 8-16 ian. 1935, p. 1, cu foto.
5 Ib., p. 5.
6"Gorjanul”, XIII, 47-48, 25 dec. 1936, p. 4.
7 "Gorjanul”, XIII, 8-15 martie 1936.
8 "Gorjanul”, XIII, 18 ian. 1936, p.3.
9 "Gorjanul”, XVI, 47, 13 dec. 1939.
10 "Gorjanul”, XII, 38-39, 30 sept. 1935,  pp. 6-7.
11 "Controlul gestiunii  d-lui Gh. Tåtårescu”, în “Gorjanul”, XVIII, 26-27,
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12 Id., ib., p. XXXV.
13 Id., ib., p. L.
14 Id., ib., p. 508.
15 Id.,ib., p. 523.
16 Id., ib., p. LVIII.
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Tråim un timp în care fenomenul diasporei/ emigra¡iei/
exilului românesc (sau cum vrem så-l numim) devine un fenomen
de care suntem tot mai con¿tien¡i. România de acaså, adicå limba,
cultura, obiceiurile, tradi¡iile se råspândesc în cele mai îndepårtate
col¡uri ale lumii. Cel plecat î¿i ia cu el, alåturi de simbolicul
„pumn de ¡årânå”, ceva ce poate fi purtat firesc – limba ¿i cultura
din care provine. În mod firesc, astfel, românii de pretutindeni,
românii din Statele Unite în cazul de fa¡å î¿i continuå existen¡a
pe alt meridian prin limba românå.

Nevoia de informa¡ie – ¿i nu numai politicå – nu poate
surprinde pe cel ce în¡elege dezrådåcinarea celui plecat. Dintr-o
experien¡å de 6 ani de implicare directå în comunitatea
româneascå din New York consider cå pot – ¿i trebuie- så fac
cunoscutå activitatea pe plan cultural, literar în particular, din
acest areal geografic.

Necesitatea informa¡iei – în limba românå – din sfera
politicului a determinat apari¡ia unui numår destul de mare de
ziare, råspândite pe tot largul cuprins al Statelor Unite. Revistele
literare sunt înså mai pu¡ine. Cele care fiin¡eazå, ca pretutindeni
chiar ¿i în ¡arå, fac mari eforturi så supravie¡uiascå financiar.
Faptul cå o revistå precum Luminå linå ¿i-a sårbåtorit anul
trecut 10 ani de la înfiin¡are demonstreazå înså cå literatura,
cultura românå în general sunt factori ce contribuie la påstrarea
identitå¡ii române¿ti în lupta cu agresivitatea limbii ¿i culturii
americane. Revista este aståzi foarte cunoscutå în comunitå¡ile
române¿ti din Statele Unite ¿i Canada, dar ¿i în multe alte ¡åri.
Câteva date informative despre începuturi, despre program,
despre con¡inut, despre planuri de viitor nu sunt înså niciodatå
de prisos.

„Revista Luminå Linå este produsul unei na¿teri grele,
dar ¿i binevenite, ¿i al unei gesta¡ii lungi de trei ani, dar care a
confirmat maturitatea deciziei ¿i nevoia apari¡iei ei în comunitatea
româno-americanå din New York”, afirma fondatorul ei, preotul,
profesorul ¿i scriitorul Th. Damian la Simpozionul organizat de
noi la New York în iunie 2005 dedicat diasporei române¿ti.

Începutul a fost a¿adar unul dificil ¿i modest. O datå cu
înfiin¡area Institutului Român de Teologie ¿i Spiritualitate
Româneascå, o datå cu Biserica “Sfin¡ii Apostoli Petru ¿i Pavel”
¿i cu Cenaclul Literar “Mihai Eminescu” din New York, dupå
modelul occidental, s-a început editarea unui buletin såptåmânal
cu profil liturgic catehetic sau teologic spiritual, precum ¿i literar.
Tirajul de aproximativ 100-150 de exemplare se epuiza såptå-
mânal. Buletinul acesta avea la început patru pagini, format mic,
care treptat au crescut la 8, 12, 16, ¿i chiar 32. În aceste pagini,
el con¡inea deja articole de fond, poezii, recenzii, reportaje despre
lansårile de carte sau lecturile din cenaclu semnate de autori din
comunitatea româneascå din New York sau din America în
general, precum ¿i din România.

Aceastå cre¿tere rapidå în volum ¿i anvergurå l-a deter-
minat pe fondator så ini¡ieze o revistå lunarå. A¿a se face cå în
mai 1996 a apårut primul numår al revistei Luminå Linå. Gra-
cious Light, publica¡ie de culturå ¿i spiritualitate româneascå.
Nu exista nici o publica¡ie de acest tip în New York atunci, cum
nu existå nici aståzi.

Acum despre numele pe care urma så-l aibå revista.
„Nu voiam nici un titlu pur teologic, nici unul pur literar,

pentru cå revista urma så combine armonios ambele
dimensiuni. Dar voiam un titlu care, chiar ¿i indirect, så implice
condi¡ia românului tråitor departe de ¡ara mamå”, î¿i aminte¿te
Th. Damian. „M-am oprit asupra acestui titlu din mai multe
motive: în primul rând, de¿i de provenien¡å bisericeascå, titlul
nu era îndeob¿te cunoscut ca fiind astfel ¿i foarte mul¡i nu ¿tia
cå Luminå Linå este ¿i numele unei rugåciuni liturgice la slujba
de searå, vecernia, de fapt a celei mai vechi rugåciuni pe care
o avem integral în cultul liturgic ortodox din secolul al II-lea d.
H. Deci, pe lângå rezonan¡å ¿i muzicalitate ¿i pe lângå o anumitå
neutralitate a titlului, se adåuga vechimea consacrårii expresiei,
ceea ce må ducea cu gândul la vechimea cre¿tinismului la
români. Aceastå rugåciune era aproape de aceea¿i vârstå (doar
cu un secol mai tânårå) cu îmbrå¡i¿area de cåtre stråmo¿ii
no¿tri daci a credin¡ei cre¿tine. În sfâr¿it, pentru noi, cei tråitori
departe de ¡arå, titlul suna ¿i ca o rugåciune, ca o alinare a
dorului de caså. Atât substantivul “luminå”, cât ¿i adjectivul
såu “linå” sunt cuvinte încårcate de multiple semnifica¡ii fun-
damental pozitive. ªi pentru cå revista urma så con¡inå ¿i texte
în englezå, prin aceasta indicând ¿i limba contextului cultural
în care apare, am decis cå e bine ca numele ei så aparå alåturi
¿i în traducere englezå”.

În timp, revista, ca tribunå publicisticå a Institutului Român
de Teologie ¿i Spiritualitate Ortodoxå ¿i a Cenaclului Literar
“Mihai Eminescu”, a crescut repede în råspândire ¿i tiraj, în
numår de colaboratori ¿i varietate de rubrici. Astfel, de la 60-100
de pagini, în primele luni de apari¡ie lunarå, Luminå Linå,
devenitå trimestrialå, ajunge la o medie de 150-180 de pagini în
anii urmåtori, cu un tiraj de 1000-1200 de exemplare ¿i la 200-250
de pagini ulterior, atingând cifra de 280 de pagini în nr. 4/2000.
Din lipså de fonduri revine mai târziu la 100 sau peste 100 de
pagini a¿a cum se publicå aståzi.

Revista a fost expediatå de la început la marile biblioteci
din ¡arå, centrale ¿i jude¡ene, la centrele mitropolitane ¿i
episcopale, la ziare, reviste, oameni de preså ¿i de culturå în
general, precum ¿i la comunitå¡ile române¿ti din afara grani¡elor
¡årii, în prezent distribuindu-se în aproximativ 20 de ¡åri.

În timp, revista a avut doi redactori ¿efi: criticul MN
Rusu ¿i subsemnata. Încet, încet am diversificat con¡inutul cu
rubrici noi, orientând-ne spre temele majore ale literaturii române
contemporane ¿i spre nume de scriitori de prestigiu, au început
så aparå în mod organizat poezii clasice ¿i moderne, pe motivul
liric al cântecului liturgic “Luminå Linå” (Eminescu, Tudor
Arghezi, V. Voiculescu, Ioan Alexandru, Daniel Turcea ¿. a.),
articole de istorie ¿i hermeneuticå a picturii (Breughel ¿i Van
Gogh), istorie teologicå ¿i literarå, au ajuns så se descopere
talente literare, s-au publicat recenzii, revista revistelor ¿. a.
Au apårut, de asemenea, rubrici ca: “Mårturii despre gulagul
românesc” (Traian Andreescu, Augustin Vi¿a), Antologie de
Cenaclu, Fotoalbum, Din lirica deceniilor de cenu¿å, Cår¡i
interzise sub dictaturå (aici våd întâia oarå lumina tiparului
traduceri din William Lignemare, Ethel Greening Pantazi, cu
însemnåri despre România interbelicå), Simpozion Eminescu,
Pagini inedite din opera lui Nichita Stånescu, Mihail Sadovea-
nu, M. I. Caragiale, Urmuz, Mihail Crama (prozatorul), noi
documente despre Brâncu¿i, rubrica Debut (Liviu Georgescu,
Mihai Bradu, Alex. Pruteanu), Istoria fotografiei române¿ti:
Alex. Bellu; Pilo¡i americani de origine românå, luptåtori în al
doilea råzboi mondial, Concursul interna¡ional pentru perfec-
¡ionare de rondel (pe tema “Rondelul glon¡ului scåpat” de
Nichita Stånescu), Preliminarii la un studiu de iconografie
religioaså comparatå (Imago Dei sau despre “Mâna lui Dum-
nezeu” în miniatura româneascå veche), Arhiva lui Cronos
(Imaginea României în lexicografia americanå contemporanå),
In memoriam (Saul Steinberg, Iehudi Menuhin), Citind la New
York scriitori români etc.

Pentru a demonstra aria de råspândire, poate ar fi nimerit
så citez acum o parte dintre scriitorii care au colaborat ¿i continuå
så colaboreze la revistå, insistând pe faptul cå ei tråiesc ¿i scriu
atât în SUA, cât ¿i în România sau în alte ¡åri. Astfel, revista
Luminå linå a publicat poezie ¿i prozå, eseu ¿i recenzie semnate
de Mircea Såndulescu, Mirela Roznoveanu, Constantin Virgil
Negoi¡å, Petra Vlah, Liviu Georgescu, George Alexe (din
SUA) Dumitru Ichim, Florica Ba¡u (din Canada) ¿.a..

* * *
Pentru cei ce cunosc revista poate – la prima vedere –

pårea surprinzåtor (sau cel pu¡in neobi¿nuit) con¡inutul acesteia,
de vreme ce ea îmbinå (armonios) trei dimensiuni: teologicå,
literarå ¿i de via¡å comunitarå, aceastå îmbinare dându-i revistei
o identitate distinctå foarte rar duplicatå în diasporå ¿i aproape
deloc în ¡arå.

„O revistå pur teologicå n-ar fi fost un unicat. O revistå
pur literarå nici atât. O revistå axatå doar pe via¡a comunitarå
nu este un lucru neobi¿nuit în comunitå¡ile diasporei noastre.

Teologia ¿i literatura deja fac o combina¡ie strålucitå. La
aceste douå dimensiuni, påstrate aici, împotriva divor¡ului din
lumea secularizatå, s-a adåugat în cazul nostru, în paginile
finale ale revistei, oglinda vie¡ii comunitare locale, care
graviteazå în general în jurul Bisericii. Aceastå oglindå devine
document de imenså valoare socialå, religioaså, istoricå pentru
cercetåtorul interesat de via¡a românilor din afara grani¡elor
¡årii, fie cå este din ¡arå sau dintr-o altå zonå geograficå a
diasporei române¿ti.

La redac¡ie ne sosesc multe scrisori de apreciere ¿i multe
se referå tocmai la acest aspect al revistei, el fiind pentru mul¡i
singura surså de a afla în mod concret, cu date exacte informa¡ii
despre via¡a diasporei noastre. În multe reviste din ¡arå apar
apoi informa¡ii despre noi, preluate din revista noastrå, a¿a
cum sunt de altfel preluate în mod frecvent alte articole din
rubricile ei cunoscute.

Care este scopul revistei ¿i dorin¡a celor care o alcå-

tuiesc? Acela de a continua så ducå pe påmânt american
stindardul valorilor culturii ¿i spiritualitå¡ii române¿ti så con-
tinue så fie un factor semnificativ de legåturå ¿i unire între
românii americani, ca ¿i între ace¿tia, pe de o parte, ¿i românii
din ¡arå ¿i de pretutideni, pe de altå parte.

Luminå linå inten¡ioneazå a¿adar ¿i pe mai departe så
promoveze cultura românå, så dezvolte în con¿tiin¡a românilor
ideea apartenen¡ei la neamul ¿i limba românå cu toate valorile
sale, så fie  o punte de legåturå între cultura de acaså ¿i cea a
românilor americani în a¿a fel încât så se elimine falsa
presupozi¡ie cå ar exista douå sau mai multe culturi române¿ti.

Prin înfiin¡area Cenaclului „Mihai Eminescu” care se
întrune¿te cu regularitate la douå såptåmâni (uneori chiar
såptåmânal!) ¿i apoi prin publicarea în paginile revistei, se
realizeazå ¿i  o atragere a valorilor comunitå¡ii româno-ame-
ricane în jurul unei tribune care så le ofere reprezentan¡ilor ei,
membrilor ei ¿ansa de a se cunoa¿te intelectual, de a se întâlni
spiritual, de a-¿i descoperi talentele ¿i înclina¡iile ¿i de a le
cre¿te ¿i afirma.

Mihaela Albu,
redactor ¿ef - revista Luminå Linå

Cula

Revistele literare din Statele Unite ¿i rolul lor în promovarea culturii ¿i literaturii româneRevistele literare din Statele Unite ¿i rolul lor în promovarea culturii ¿i literaturii româneRevistele literare din Statele Unite ¿i rolul lor în promovarea culturii ¿i literaturii româneRevistele literare din Statele Unite ¿i rolul lor în promovarea culturii ¿i literaturii româneRevistele literare din Statele Unite ¿i rolul lor în promovarea culturii ¿i literaturii române

     Revista  «Luminå Linå»  din New York
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În seara zilei de 10 noiembrie 2004, sub o ploaie
finå ce nu mai contenea, a avut loc în Parcul municipiului
Tg.-Jiu un eveniment anun¡at pe ton entuziast de un
cotidian local drept „un vis îndeplinit al târgujienilor” ¿i
anume „inaugurarea” unei „opere de anvergurå”, intitulatå
fårå economie de cuvinte ¿i majuscule „Amenajarea
Peisagisticå a Grådinii Publice ¿i a parcului coloanei”.
Prezen¡i, ministrul Culturii ¿i al Cultelor, acad. Råzvan
Theodorescu, rezidentul Båncii Mondiale la Bucure¿ti,
Thomas Blinckhorn (numita Bancå fiind principalul
finan¡ator al lucrårilor), responsabilul cu amenajarea din
partea Ministerului Culturii ¿i al Cultelor, Paula Oltean,
fiica inginerului care a conceput proiectul tehnic al Co-
loanei, Sorana Georgescu-Gorjan, episcopul Gurie Stre-
håianul de la Mitropolia Olteniei ¿i, fire¿te, autoritå¡ile
jude¡ene ¿i municipale, de la prefect, primar ¿i viceprimar
la actualii ¿i viitorii parlamentari. Deci o sumå de fe¡e
reprezentative, de la vlådicå în orice caz, chiar dacå nu
pânå la opincå (era a¿teptat cu înfrigurare ¿i primul mi-
nistru, dl. Adrian Nåstase, dar d-sa nu ¿i-a mai fåcut apa-
ri¡ia). Dând la o parte cu discre¡ie cortina bogat ornatå a
festivitå¡ii, så vedem cum aratå opera genialului fiu al
Hobi¡ei în urma „Amenajårii Peisagistice” întreprinse în
onoarea sa. Nu ne mai întrebåm – ar fi o întrebare inutilå!
– în duhul unei istorii contrafactuale, cum ar fi fost consi-
derat Brâncu¿i în Amarul Târg, din vecinåtatea ¿i apoi
chiar de pe stråzile cåruia ¿i-a început periplul, dacå n-ar
fi dobândit în prealabil o glorie mondialå, dacå ar fi a¿-
teptat så fie omologat aici. E bine, ca så zicem a¿a, cå s-a
„integrat în Europa” ¿i în lume înaintea ¡årii noastre ¿i
cå-l putem invoca aståzi ca martor impozant în pragul
primirii României în Uniunea Europeanå, cu nådejdea cå
astfel „Târgu-Jiul va apar¡ine cu adevårat universalitå¡ii”,
cum glåsuie¿te ziarul pomenit. Numai cå „Amenajarea”
cu pricina e pe cât de pompos proclamatå pe atât de discu-
tabilå. Toate bune ¿i frumoase cu „universalizarea”, dar
credem cå se cuvine a ne rosti deschis opiniile, fie ¿i în
afara strictei specializåri, în raport cu actul cultural menit
a corobora „universalizarea” la care nåzuie¿te patria noas-
trå în general ¿i Târgu-Jiul în particular. Så spunem prin
urmare din capul locului: „mo¿tenirea” låsatå de „Titanul
¿i Pårintele sculpturii moderne” ni se pare a nu fi fost
tratatå în mod corect, înfå¡i¿ându-se mai mult ori mai pu¡in
alteratå de o concep¡ie conven¡ionalå vizând „înfrumu-
se¡area” inoportunå (pe ¿leau spus: parazitarå) a crea¡iei
brâncu¿iene. Chiar a¿a: „înfrumuse¡area”, ca ¿i cum un
restaurator ar fi „corijat” cu penelul såu tråsåturile unui
tablou consacrat ori ar fi introdus notele sale într-o parti-
turå clasicå. Ni se oferå un Brâncu¿i dichisit conform
unui gust îndoielnic, coafat ¿i pomådat parcå spre a jus-
tifica nota de platå piperatå a salonului de cosmeticå prin
care a fost nevoit a trece.

Despre ce este vorba? Mai întâi, „Amenajarea Pei-
sagisticå” a însemnat modificarea drasticå a peisajului în
care Brâncu¿i a în¡eles a-¿i planta operele. Cu câ¡iva ani
înainte, digul Jiului pe care s-au a¿ternut în anii ’30 pa¿ii
artistului a fost dublat de un al doilea dig, supraînål¡at,
retezând o parte din orizontul pe care s-a plimbat ochiul
acestuia. Am încercat a ne obi¿nui, de¿i nu ne-a fost foarte
u¿or, cu o asemenea reduc¡ie. Acum s-a tåiat un numår de
arbori (cineva i-a numårat: douåzeci ¿i unu!) ce alcåtuiau
un fundal pentru Masa Tåcerii, unii din ei contemporani
cu Brâncu¿i, care neîndoios îi acceptase. În jurul Mesei
s-a produs prin suprimarea vegeta¡iei un spa¡iu circular
enorm, un gol care o mic¿oreazå în ochii celor ce-o privesc,
o minimalizeazå absorbind-o în albul gålbui al unei

încadråri pe care sculptorul n-a avut-o în vedere. Astfel
Masa apare înstråinatå, exilatå pe o frânturå de sol mort,
selenar. Indiscutabil se atenteazå în felul acesta la viziunea
lui Brâncu¿i, a unei înscrieri în naturå a plåsmuirii sale, a
unei intimitå¡i a artei cu entitå¡ile vegetale înconjuråtoare
¿i cu respira¡ia în¡eleaptå a ¡årânii.

Cultul, påmântul ancestral, al arhetipurilor ce s-au
ivit din exerci¡iul imemorial al unei spiritualitå¡i folclo-
rice, naturist impregnate, care a caracterizat concep¡ia lui
Brâncu¿i, e fragrant nesocotit. „Cumin¡enia påmântului”
e datå la o parte. Îmi aduc aminte cå la începutul deceniului
cinci al veacului de curând încheiat, Parcul Amarului Târg
n-avea nici o alee asfaltatå, på¿eam pe påmânt, pe nisip ¿i
pu¡in pietri¿, iar båncile a¿ezate pe dig ¿i pe sumar trasatele
alei erau cioplite din trunchiuri groase de copac. Aseme-
nea imagini înregistrate în memoria subsemnatului înce-
pând cu anul 1940 erau, dupå toate probabilitå¡ile, iden-
tice cu priveli¿tea din 1938, când a fost terminatå insta-
larea monumentelor în chestiune. De bunå seamå asta vå-
zuse ¿i „Titanul ¿i Pårintele sculpturii moderne”, cum
obi¿nuim a-l numi, viclenindu-l totu¿i, asta våzuse ¿i-i
plåcuse! De ce så-l înve¿mântåm azi într-o hainå „mo-
dernå”, înså prea largå, întriståtor de inadecvatå?

Ne intrigå ¿i altceva. Introducerea a douå rânduri de
scåri dinspre digul originar spre Masa Tåcerii, de-a dreapta
¿i de-a stânga ei, cu sugestia unei solemnitå¡i secunde,
stânjenitoare, ca ¿i cum te-ai a¿tepta så le vezi a¿ternute
cu covorul ro¿u pentru ca „autoritå¡ile” de diverse cinuri
så poatå descinde spre monument, oricând, în deplin con-
fort. Nu e oare o oficializare gratuitå, o includere for¡atå a
artistului într-un circuit lumesc, prea lumesc? Pe deasupra
– împrejurare nu mai pu¡in vexatorie – s-au plasat ni¿te
trepte ¿i între Masa Tåcerii ¿i Poarta Sårutului, trepte al
cåror bizar autoritarism întretaie cu liniamentul lor în-
treaga perspectivå de la intrarea în Parc. Brâncu¿i nu le-a
avut în vedere ¿i e prea pu¡in probabil så le fi acceptat,
simpatizând, a¿a cum avem toate motivele a presupune,
urcu¿ul lin, ¡årånesc al traseului de la Poartå la Maså.

A¿adar au fost sacrificate douå tråsåturi emblematice
ale crea¡iei brâncu¿iene, legåtura organicå cu ambientul
natural ¿i simplitatea progresivå. Noi, cei deprin¿i a ne
întâlni aproape zilnic cu mirabilul triptic compus din Ma-

sa Tåcerii, Poarta Sårutului ¿i Coloana fårå sfâr¿it,
percepem o rece adiere de alienare fa¡å de piesele acestei
capodopere „restaurate” ¿i „reamenajate” pe bani grei,
care atât de surprinzåtor s-au våzut dislocate, atribuite
altui decor nu doar fizic ci ¿i moral. E ca ¿i cum s-ar fi
deschis un uria¿ supermarket, care cuprinde pe unul din
rafturile sale operele „Titanului ¿i Pårintelui sculpturii
moderne” precum ni¿te sårmane obiecte tradi¡ionale,
råtåcite în luxosul flux de produse „la zi”.

Nu må pot împiedica a-mi aminti ¿i
soarta Bojdeucii de la ºicåu a humule¿-
teanului genial ¿i el, ajunse la cheremul
unei înalte construc¡ii sclipind de sti-
clårie ¿i nichel ¿i compåtimitå de un
amfiteatru universitar scobit chiar în o-
grada sa. Oare nu e cu putin¡å a-i cinsti
pe marii no¿tri creatori decât dezrådå-
cinându-i, deta¿ându-i prin tot felul de
tertipuri ale „actualizårii” de solul ma-
tern, de mediul de care s-au sim¡it vital
ata¿a¡i? Decât îmbrâncindu-i într-un no
man’s land care cu siguran¡å mâhne¿te
umbrele lor, a¿a cum ne mâhne¿te ¿i pe
noi, admiratorii lor?

Numit de cåtre Carlo Giulio Argan
„genius loci al României”, Brâncu¿i
riscå a råmâne un geniu fårå locul såu
specific…

Din nou în actualitate –

„Amenajarea Peisagisticå a Complexului brâncu¿ian”

BR¢NCUªI DICHISIT...
!!!!!     Gh. GRIGURCU

Adam PUSLOJICI

TÅCERE  LUSTRU ITÅTÅCERE  LUSTRU ITÅTÅCERE  LUSTRU ITÅTÅCERE  LUSTRU ITÅTÅCERE  LUSTRU ITÅ
patruzeci ¿i trei de poeme

cu Constantin Brâncu¿i

BRÂNCUªI

Ca orice om liberCa orice om liberCa orice om liberCa orice om liberCa orice om liber
¿i eu zbor¿i eu zbor¿i eu zbor¿i eu zbor¿i eu zbor

dar zborul meudar zborul meudar zborul meudar zborul meudar zborul meu
este aproapeeste aproapeeste aproapeeste aproapeeste aproape
invizibilinvizibilinvizibilinvizibilinvizibil

aici unde suntaici unde suntaici unde suntaici unde suntaici unde sunt
urcat ¿i suspendaturcat ¿i suspendaturcat ¿i suspendaturcat ¿i suspendaturcat ¿i suspendat

eu poteu poteu poteu poteu pot
så ¡ipså ¡ipså ¡ipså ¡ipså ¡ip
în delirîn delirîn delirîn delirîn delir

dar neauzitdar neauzitdar neauzitdar neauzitdar neauzit
¿i aproape nevåzut¿i aproape nevåzut¿i aproape nevåzut¿i aproape nevåzut¿i aproape nevåzut

o via¡å råmâno via¡å råmâno via¡å råmâno via¡å råmâno via¡å råmân

DE VIAºÅ

În fineÎn fineÎn fineÎn fineÎn fine
tåcerea meatåcerea meatåcerea meatåcerea meatåcerea mea
e lustruitåe lustruitåe lustruitåe lustruitåe lustruitå

o luminåo luminåo luminåo luminåo luminå
care se joacåcare se joacåcare se joacåcare se joacåcare se joacå
cu minecu minecu minecu minecu mine

surâsul eisurâsul eisurâsul eisurâsul eisurâsul ei
dumnezeiescdumnezeiescdumnezeiescdumnezeiescdumnezeiesc
e ziuae ziuae ziuae ziuae ziua

cine cautåcine cautåcine cautåcine cautåcine cautå
mai departemai departemai departemai departemai departe
de via¡å, scapåde via¡å, scapåde via¡å, scapåde via¡å, scapåde via¡å, scapå

CINEVA ÎMI SPUNE

Må doare via¡aMå doare via¡aMå doare via¡aMå doare via¡aMå doare via¡a
unui omunui omunui omunui omunui om
necunoscutnecunoscutnecunoscutnecunoscutnecunoscut

asta a meaasta a meaasta a meaasta a meaasta a mea
se deschide multse deschide multse deschide multse deschide multse deschide mult
mai greumai greumai greumai greumai greu

cineva îmi spunecineva îmi spunecineva îmi spunecineva îmi spunecineva îmi spune
câteva cuvintecâteva cuvintecâteva cuvintecâteva cuvintecâteva cuvinte
de aur de tåcerede aur de tåcerede aur de tåcerede aur de tåcerede aur de tåcere

må ascultmå ascultmå ascultmå ascultmå ascult
må cautmå cautmå cautmå cautmå caut
må sufoc ¿i disparmå sufoc ¿i disparmå sufoc ¿i disparmå sufoc ¿i disparmå sufoc ¿i dispar
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I.
În 1944,ziarul „Gorjanul”, - „condus cu râvnå ¿i

tenacitate de dl.Jean Bårbulescu,”-împlinea douå decenii
de existen¡å. Într-un articol-bilan¡, semnat de înv. Ion
Danciu, din Curti¿oara-Gorj, se aprecia cå publica¡ia  “n-a
fost numai o cronicå a faptelor zilnice, ci a animat în
coloane-i floarea intelectualita¡ii gorjene”, ¡inând legå-
tura „între cei pleca¡i ¿i cei råma¿i acaså”.Care ar fi secretul

prin care acest ziar se bucurå de o audien¡å larga? se
întreabå autorul… „Este unul ce apar¡ine Gorjenilor ¿i
unul ce apar¡ine Conducåtorului såu,domnului Jean Bår-
bulescu”, care, cu un rar sim¡ gazetåresc, „a ¿tiut så fie mai
mult decat gorjean”. Acum, când în presa gorjeanå s-a
reluat firul unei tradi¡ii, se cuvine o scurtå schi¡å biograficå
a celui ce a scos in lume imaginea gazetåriei gorjene…

Jean Bårbulescu s-a nåscut la 11 iunie 1890, în satul
Boga¡i, jud. Dambovi¡a, în familia unui învå¡åtor. ªi-a
început ¿coala în satul natal, a continuat-o la Câmpulung
-Muscel, dupå care a fåcut studii de comer¡ superior la
Bucure¿ti. Numit, în 1908, la absolvire, func¡ionar la sec¡ia
din Hurezani a Båncii Generale a Gorjului, va func¡iona
aici pânå prin 1915. În perioada 1916-1918 participå la
campaniile primului råzboi mondial, ob¡inând distinc¡ii,
chiar decora¡ii.

Dupå råzboi, renun¡ând la cariera „comercialå”, s-a
dedicat presei. Mai întâi, în august 1909, alåturi de al¡i
condeieri gorjeni, tipårise revista „Zorile” – Biblioteca

tinerimei, cu nr.7 din 1910 apare
cu subtitlul „Revistå literara ¿i
artisticå”, în 28 de pagini. Aban-
donatå din cauza serviciului de
func¡ionar la sec¡ia bancarå din
Hurezani, dar ¿i din cauza servi-
ciului militar ¿i a råzboiului, Jean
Bårbulescu î¿i va relua în for¡å ac-
tivitatea gazetåreascå, la 15 martie
1924, când, la Tg-Jiu, apare primul
numår al „Gorjanului”, mai întâi
bilunar, apoi de trei ori pe lunå, dupå care va deveni
hebdomadar. Ziarul va fi tipårit câ¡iva ani buni la Craiova,
apoi, din 1933, la tipografia sa din Tg-Jiu, achizi¡ionatå,
intre timp, de la Bucure¿ti. Încå de la primul numår,
„Gorjanul” î¿i propunea så lase deoparte „luptele politice”
¿i så devinå un mesager „de la un col¡ la celålalt al
jude¡ului”. Ziarul se va dovedi, inså, mai apoi, mult mai
ambi¡ios, devenind o „tribunå” a tuturor gorjenilor, un
“organ de culturå ¿i informa¡iuni”, ce a depå¿it, dupå
primul deceniu de apari¡ie cu mari greutå¡i, frontierele
Gorjului, circulând în întreaga ¡arå, ba având chiar abona¡i
dincolo de hotarele ¡årii

Adevåratå “tribunå” a gorjenismului, publica¡ia a
¿tiut så imbine ”specificul regiunii” cu informa¡iuni mai
largi din domeniul cultural, politic, social–economic. Nu-
mår de numår, timp de peste douå decenii, puteau fi gåsite
editoriale interesante, de interes general, rubrici de “infor-
ma¡iuni” sociale, culturale, comerciale. Ca “organ de cul-

turå ¿i informa¡iuni” (înregistrat la Tribunalul Gorj, sub
nr. 2 din 12 mai 1938), ”Gorjanul“ s-a dovedit cea mai
longevivå publica¡iune de pe aceste meleaguri. ªi acest
lucru a fost cu putin¡å datoritå multor „sacrificii” fåcute
de acela¿i Jean Barbulescu, a cårui personalitate, publi-
cistul ¿i poetul Ion Romanescu o caracteriza drept „bal-
zacianå”, având în vedere marea putere de muncå ¿i voin¡å
imenså ce-l caracterizau pe acest întemeietor de preså
localå, înså de circula¡ie na¡ionalå.

II

Prestigiul „Gorjanul” devenise imens într-o epocå în
care publica¡iile apåreau cu sutele ¿i dispåreau dupå câteva
zile, luni, rareori durând câ¡iva ani. Era apreciat drept
„cel mai mare ¿i serios ziar al provinciei”, fiind difuzat
în întreaga ¡arå, prin mii de abona¡i, ¿i trimis tuturor
publica¡iilor jude¡ene ¿i centrale. De fapt, însu¿i „Gorja-
nul” prime¿te ¿i consemneazå apari¡ia unor gazete de pro-
vincie, fie cå acestea veneau de la Tulcea, Bacåu, Baia-
Mare, Timi¿oara, Cluj, Bra¿ov, Caracal, Târgovi¿te, Cons-
tan¡a, Bråila, Suceava, Oradea, Craiova ¿.a.m.d.

Multe din aceste publica¡ii apreciazå atat prezentarea
graficå cât ¿i con¡inutul diversificat, destul de interesant,
în general fiind socotit o gazetå a cårei importan¡å trece
de hotarele jude¡ului. Spre exemplu, „TRIBUNA” din

Sibiu (nr.4, din 21 ianuarie 1934) aprecia, cu prilejul ju-
bileului de zece ani, atat „execu¡ia tehnicå” cât ¿i con¡i-
nutul, care fåceau, la un loc, un ziar ce se ridica „deasupra

tuturor ziarelor de provincie, servind drept exemplu”.
Acelea¿i cuvinte de recunoa¿tere sincerå a preeminen¡ei
sale gazetåre¿ti le întâlnim în „ROM¢NUL” (nr.43/44 din
26 ianuarie 1934), care-l considera drept „pildå gråitoare

¿i îndråzne¡ îndemn” pentru to¡i oamenii de bine
interesa¡i så facå „operå de româneascå unificare ¿i

armonizare socialå”. Dacå „VIITORUL” bucure¿tean
vedea în publica¡ia gorjeanå un „serios document asu-

pra ¡inutului oltenesc” (1 ianuarie 1934), „DIMINEA-
ºA” (din 17 februarie 1934) îl prezenta, la zece ani de la
apari¡ie, drept „un model al publica¡iilor regionale”.

Cu prilejul aniversårii din 1944, iatå ce scria „PO-
RUNCA VREMII”: «Så mai spunem cå „Gorjanul” e cea
mai bunå gazetå din provincie? Inutil. Dl Jean Bårbulescu
meritå felicitårile tuturor pentru apostolatul pe care-l face
în urbea olteanå, de unde-a pornit Tudor cu pandurii ¿i
fecioara desrobirii, Ecaterina Teodoroiu. Îi uråm så ducå
„Gorjanul” cât mai sus ¿i cât mai departe. Meritå.»

Sub titlul “O biruin¡å”, ziarul „DACIA” din Timi-
¿oara salutå pe „confratele Gorjanul, care apare la Tg-Jiu,
sub direc¡ia d-lui Jean Bårbulescu”, sim¡indu-se solidar
cu strådaniile ¿i nåzuin¡ele acestuia ¿i confruntându-se
„cu acelea¿i greutå¡i”, dar „sim¡ind alåturi ¿i bucuria în-
treagå a biruin¡ei” îi ureazå „ani mul¡i”, putere de muncå

spre a putea sluji aceleia¿i credin¡e, care înaripeazå sufle-
tul românesc de pretutindeni”.

Evenimentul aniversar este consemnat, printre atâtea
gazete de provincie, ¿i de „confratele” „ROM¢NUL” (nr.
5/6,februarie 1944), care-l felicitå pe „inimosul fondator,
proprietar ¿i director, d-l Jean Bårbulescu”, care a reu¿it
„så aprindå aceastå fåclie în Gorjul istoric ¿i de douå de-
cenii”. Este apreciat „tirajul extraordinar”, „dona¡iile bene-
vole ¿i de dincolo de hotare chiar”.

Departe de a fi o publica¡ie „regionalistå”, „Gorja-

nul” este o „tribunå liberå”, adicå „nu vândutå politicie-
nilor”, în care se publicå „orice problemå de interes gene-
ral: patriotic, cre¿tinesc, edilitar ¿i economic”. Este sesizatå
legåtura între¡inutå cu „fiii Gorjului”, oripeunde s-ar gåsi
ei, unii din ei deveni¡i „înal¡i demnitari ai statului”. Infor-
mator fidel al opiniei publice” ¿i „stråjer nedormit al
treburilor ob¿te¿ti din jud. Gorj”, timp de 20 de ani, „Gor-
janul” a påtruns în Ardeal, în Bucovina, în Transnistria,
ba chiar pe front, la abona¡i, unde se cite¿te cu mult drag
¿i interes, „ca o scrisoare de acaså” (articol semnat de
doljeanul Florin Stånescu-Gighera, preot misionar în
Transnistria, el însu¿i un colaborator fervent al „Gor-
janului”).

III

Marele merit al „Gorjanului”, în perioada 1924-1947,
a fost acela de a constitui o platformå unicå de aspira¡ii ¿i
interese, un „cadru comun de muncå ¿i crea¡ie”,reunind
pe „båtrânii tineri” ¿i pe „tinerii båtrâni”,adicå acele gene-
ra¡ii culturale, ce au intrat, apoi, într-un dialog fertil de
idei, generând un spirit de vie emula¡ie intelectualå ¿i
culturalå.

Cele douå „genera¡ii” ale „Gorjanului” (1924-1947)
i-ar cuprinde, a¿adar, pe acei condeieri care au semnat
epigrame (ION MOHOR, alias Jean Bårbulescu, AL.C. CA-
LOTESCU-NEICU, VICTOR DÅNILESCU), articole ¿tiin-
¡ifice ¿i de doctrinå (VASILE USCÅTESCU, pr. P.TAªCÅU,
pr. GH.GÂºÅ, prof. TH.GÂLCESCU, G. LUºESCU, prof.
C.FURTUNESCU, C. BÂCÅ ¿.a.), poe¡i ¿i prozatori „al
cåror nume a trecut demult de grani¡a cenaclului Gorjanul
¿i se întâlnesc azi prin coloanele marilor reviste din Capi-
talå”: SEB.HORTOPAN (fabulist ¿i poet de realå sensibi-
litate), GH. ROIBAN, MARIUS DIACONESCU, D.IOV, N.
BURLÅNESCU-ALIN, EUGEN CONSTANT, LUCIAN

CONSTIN, dr. VICTOR HORTOPAN, V. POPA MÅ-
CEªANU, ION MARA, V. CÂRLOGEA, B. FRUNTE,
B.B.CEDAN, SABIN VELICAN ¿.a.

Din genera¡ia tânårå, am putea men¡iona pe poetul
„de substan¡å autohtonå ¿i cre¿tinå”, CONSTANTIN I. GO-
GA, autor al câtorva volume ¿i dispårut prematur, dar ¿i
unele condeie viguroase, precum STELIAN STERESCU
(cronicar ¿i poet), dr. ILARIE POPESCU („poet al ¡årå-
nimei ¿i al vie¡ei curate de la sate”), AURELIA STAMA-
TOIU (o poetå a rememorårii sentimentale), GEOR-
GE-PAUL MANOVICI, GH. USCÅTESCU-ªOIMU, N.
BOCªA, D. TÅTÅROIU („care freamåtå în versul såu dur
lipsurile ¿i chinuirea ¡åranului”), av. CONSTANTIN US-
CÅTESCU („reprezentant al românului, având în lucru
„Fiul potcovarului”) ¿i mul¡i al¡i condeieri de talent (GJ.,
17-24 august 1944).

La o „ªezåtoare a Scriitorilor Gorjeni”, organizatå
de „confratele” LIBERTATEA GORJULUI (director D.
Tåtåroiu), P. Nicolaescu-Monu „a ¡inut så precizeze cå
to¡i scriitorii gorjeni sunt crea¡ia ziarului „Gorjanul” în
ale cårui coloane – fiecare din ei – au gåsit o caldå ¿i
în¡elegåtoare ospitalitate”. S-a subliniat „gorjenismul
autentic” al literaturii promovate de la imaginile vii, cu-
rate, de aspect pitoresc ¿i limbaj popular din poezia lui
Ilarie Popescu sau proza lui C. Uscåtescu, bunåoarå, pânå
la „autohtonismul ¡årånesc” din versurile dure, col¡oase
ale lui D.Tåtåroiu (GJ.,17-24 august,1944).

Dezavuând spiritul de „castå”, „Gorjanul” era deschis,
cu generozitatea tuturor condeierilor care aveau ceva de
spus, indiferent din ce direc¡ie ar fi venit opiniile respec-
tive, într-o formulå echilibratå: „principalul era cå în
scrisul lor pulsa dinamismul intelectual ce caracterizeazå
min¡ile luminate ¿i sim¡irea caldå ¿i sincerå, ce ca-

racterizeazå umanul”. Colaboratorii
interni ¿i externi ai „Gorjanului” erau
oameni de ¿tiin¡å, doctori, arti¿ti,
preo¡i, profesori, învå¡åtori, ba chiar
¡årani ¿i muncitori, realizând, în acest
fel, o amplå imagine a societå¡ii gorje-
ne (¿i române¿ti) din epoca interbelicå
cu preocupårile, specificul ¿i spirtul ei:
„De aceea el contribuie ¿i men¡ine co-
eziunea, solidaritatea dintre gorjeni,

devenita notorie. “Implicându-se în ac¡iuni de calitate
sau de interes ob¿tesc, gazeta a fåcut-o „cu cea mai mare
convingere ¿i curaj”.

De¿i bilan¡ul a doua decenii de apari¡ie avea loc în
„vremuri de råzboi”, gazeta cåpåtase o audien¡å extraor-
dinarå în întreaga ¡arå, încât, se consemneazå cå „nu existå
gorjean în largul ¡årii care så nu fie abonat al ziarului
“periodic, numele acestor mii de abona¡i erau date publi-
citå¡ii, sub gernericul „adevåra¡i prieteni ai Gorjanului”,
fie cå ace¿tia erau simpli „abona¡i”, fie cå prin „abona-
mentele de sus¡inere” contribuiau cu diferite sume, venind
în sprijinul publica¡iei care, mai ales in perioada råzboiului
¿i în anii de infla¡ie de dupå råzboi, se confrunta cu mari
greutå¡i, ajungând, uneori, så aparå în doar douå pagini,
cu scuzele de rigoare… Greutå¡i uneori insuportabile erau
întâmpinate, mai ales, la aprovizionarea cu hârtie de tipårit
¿i, în general, fa¡å de costul presta¡iilor tipografice. Ziarul
avea de încasat plata „abonamentelor” de la mul¡i „dator-
nici” (numi¡i eufemistic „restan¡ieri”), care uitaserå så se
achite de datoria „de 5-10 sau chiar 20 de ani”, cum apare
men¡ionat într-un anun¡-avertisment din 25 dec. 1944.

„GORJANUL” î¿i înceteazå apari¡ia odatå cu ultimul
numår pe decembrie 1947. Dupå „marea întorsåturå” din
august 1944, ziarul încearcå sa oglindeascå, neutru, caru-
selul evenimenelor politice, înså, la vremuri noi se cereau
oameni noi! Jean Bårbulescu a în¡eles acest lucru ¿i a pus
punct, odatå ce pe scena Istoriei nåvålea o nouå ordine
politicå, socialå ¿i economicå.

„Cel mai  mare ziarist al gorjenilor” (Ion Mocioi,
LITUA, 1988) va suferi, apoi, alåturi de al¡i închipui¡i
de¡inu¡i politici, persecu¡iile noului regim politic instau-
rat. Scriitorul Sabin Velican evocå în romanul såu „Fårå-de-
lege” (2 vol.), încå inedit, întâlnirea în închisoarea de la
Ghencea, cu fostul director-proprietar al „Gorjanului” vic-
timizat pe nedrept ca „de¡inut politic”, om al cårui carac-
ter ¿i a cårei corectitudine  moralå råmåseserå nealterate
în anii de umilin¡å  ¿i mizerie din închisorile comuniste.

Dupå eliberarea din închisoare, Jean Bårbulescu revine la
Tg-Jiu, unde a decedat la 8 mai 1957, fiind înmormântat în
cimitirul municipal, cu multå modestie ¿i neînso¡it, pe ultimul
drum, de marii lui prieteni de pretutindeni. O înmormântare
aproape în secret – se în¡elege de ce! Se cuvine så-i cåutåm
mormântul celui fårå urma¿, uitat precum cel al gen. Gh.
Magheru, ¿i så-i aducem viu omagiu ¿i prinos de recuno¿tin¡å,
meritându-le cu prisosin¡å…   Z.  CÂRLUGEA
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Mai pu¡in cunoscutå pentru biografi ¿i, evident, pentru marele public
este pictura monumentalå ecleziasticå în stil neobizantin a renumitului artist
târgujian Iosif Keber.

Înså¿i pårerea cå arta de ¿evalet e mult mai ,,cåutatå” decât arta
monumentalå fusese împårtå¿itå, încå din timpul vie¡ii, de marele artist:

,,Aståzi doar pictura de ¿evalet este cåutatå ¿i aceasta doar pentru
piese de muzeu sau pentru colec¡ionari, pentru cå locuin¡a civilå ¿i-a mic¿orat
propor¡ia. Pictura bisericeascå este tot mai pu¡in cunoscutå.”

În ciuda faptului cå i s-au dedicat chiar douå monografii (una publicatå
în 1980, la Tg.-Jiu, de dr. Ion Mocioi, cealaltå apar¡inând publicistului
pite¿tean Octavian Ungureanu), încå nu se cunoa¿te, în mod exhaustiv,
întreaga presta¡ie picturalå de acest gen.

A¿adar, care sunt bisericile pictate de Iosif Keber în ¡arå ¿i stråinåtate?
Cât de påtruns de spiritul evanghelic era artistul ¿i în ce pers-

pectivå cre¿tinå crea cel ce avea cuno¿tin¡å de prigoana confesionalå
a etniei din care venea? Cåtre ce mit biblic se îndrepta, cu precådere,
spiritul såu ¿i cât de frecvente sunt reprezentårile acestea în pictura
muralå ecleziasticå? A fost Iosif Keber un simplu pictor de biserici, în
eventualitate cå i-ar fi lipsit geniul picturii laice?

La toate aceste întrebåri – care nu se vor deloc “retorice” – se poate
råspunde numai dupå o bunå cunoa¿tere a omului ¿i a operei. În ciuda faptului
cå locuiam pe aceea¿i stradå cu pictorul (devenitå azi ,,Iosif Keber”) ¿i cå, în
multe dimine¡i, drumurile noastre se întretåiau  (ani de zile, cât timp îmi duceam
copiii la cåmin, având chiar ore la ¿coala din apropierea re¿edin¡ei sale), nu
pot spune cå l-am cunoscut îndeajuns de bine pe Iosif Keber sau cå a¿ fi fost
unul din apropia¡ii såi. O discu¡ie mai aplicatå a avut loc la fostul Comitet de
Culturå din str. “Tudor Vladimirescu”, actuala “Caså Mischie”, unde opera sa
era fi¿atå în vederea monografiei ce i s-a dedicat în 1980..

Când am realizat adevårata dimensiune a operei sale, era, oarecum,
târziu, - pictorul î¿i pierduse auzul. Cu toate acestea, î¿i punea cu mare
aten¡ie ordine în biografia sa, pregåtindu-¿i cu grijå posteritatea. Lovit crunt
de via¡å, supravie¡uise dupå pierderea so¡iei ¿i a fiului såu Adrian, artist el
însu¿i. În ultimii ani, cercul amicilor se mic¿orase ¿i comunicarea artistului
cu lumea din jur devenise dificilå (råmas fårå auz, comunicarea se fåcea prin
scris). A¿ fi dorit mult så discut cu Iosif Keber despre pictura monumentalå
ecleziasticå, så aflu de la arist “motiva¡ia” (desigur, esteticå) a acestei voca¡ii,
“secretul” acestei revela¡ii artistice.

În lipsa acestor date, pe care, desigur, le-am fi ob¡inut u¿or, a trebuit,
iatå, så apelez la unele izvoare documentare (de epocå) ¿i så întreprind unele
cercetåri de teren. Dupå o primå investiga¡ie, pot så spun cå Iosif Keber este
unul dintre cei mai de seamå pictori de biserici în stil neobizantin, lucru ce se
poate vedea, într-o primå fazå, la muzeul amenajat în Casa memorialå, în
legåtrå cu unele icoane ¿i reprezentåri biblice(custodele Muzeului: prof. Ileana
Romanescu).

În perioada interbelicå, între pictorii ¿i zugravii autoriza¡i de Ministerul
Culturii så execute împodobirea låca¿urilor sfinte figurau, la loc de cinste,
gorjenii IOSIF KEBER (Târgu-Jiu), VASILE BLENDEA (Târgovi¿te) ¿i ILIE
ARJOCA (Bucure¿ti), ca pictori, ¿i G. Bårbulescu (Tismana) ca zugrav. În
iulie 1940, numele acestora se regåsea în circulara adresatå de sus-numitul
minister cåtre toate mitropoliile ¿i episcopiile ortodoxe, cuprinzând în detaliu
precizåri privind pictografia bisericeascå, de reprezentare erminicå.

Recunoa¿terea aceasta oficialå i-a adus, desigur, ¿i unele ,,neplåceri”,
la care artistul a reac¡ionat cu promptitudine. Spre exemplu, când în iarna lui
1941, în timpul guvernårii antonesciene, un ziar antisemit din Capitalå îl
acuzase cå “ar fi de origine evreu”, artistul a sesizat pre¿edin¡ia Consiliului
de Mini¿tri, care, în urma verificårilor fåcute, a precizat cå “dl. Iosif Keber nu
este evreu, tatål d-sale fiind sas, de religie evanghelicå, iar mama româncå
ortodoxå” (precizarea s-a fåcut în chiar ziarul care publicase insinuanta
“informa¡ie” - “PORUNCA VREMII” ).

O primå lucrare pentru o bisericå dateazå din vara lui 1920, adicå din
perioada studen¡iei sale la ªCOALA DE ARTE FRUMOASE DIN BUCU-
REªTI, unde va ob¡ine calificative maxime în specializårile: picturå, artå
decorativå ¿i gravurå (fiind, dupå Brâncu¿i, primul artist din Gorj care reu-
¿e¿te så frecventeze cursurile acestei ¿coli).

Bun cunoscåtor al tehnicilor privind pictura muralå, Keber a atras
aten¡ia lui Constantin Brâncu¿i, care l-a ¿i numit cândva “un Puvis de
Chavannes al nostru”, adicå un înnoitor al picturii monumentale la noi.

Zecile de biserici ¿i monumente pictate de Iosif Keber (chiar locuin¡e
particulare în Gorj ¿i în ¡arå ), din 1920 pânå la båtrâne¡e, însumând zeci de
mii de metri påtra¡i de frescå monumentalå, de picturå în ulei ¿i tempera
sunt dovada cea mai de pre¡ a unui artist ståpân pe tehnicile pictural-deco-
rative, în acel stil neobizantin din care nu lipseau influen¡e ale specificului
autohton ¿i ale unei îndelungate tradi¡ii decorativ-iconografice române¿ti.

Pictorul avea cuno¿tin¡e temeinice ¿i chiar o teorie a lui, personalå
privind tråinicia execu¡iei murale, mårturisitå astfel monografistului såu din
1980: “Taina ca pictura în frescå så înfrunte cu dârzenie veacuri întregi ¿i
inamicii atmosferici se datore¿te în primul rând varului crud, mai precis
carbonatului de calciu, care, în contact cu acidul carbonic din aer, då formula
marmurei, apoi altor trei fapte sau tråsåturi ale muncii pictorului: rapiditatea
de executare a picturii, sclivisirea insistentå a por¡iunii de studiu în timpul ¿i
dupå terminarea lucrårii, nerevenirea cu coloran¡i peste lucrul terminat. Se
în¡elege, fresca este o picturå judicios gânditå anterior lucrului, studiatå pe
desenuri ce se aplicå pe mårimi precizate”. (op. cit.,p.34).

La 31 ianuarie 1938, “CURENTUL” lui Pamfil ªeicaru consemna, într-o
cronicå de expozi¡ie semnatå de un anume George Nichita, cå Iosif Keber
“este cunoscut mai mult prin pictura sa bisericeascå ¿i mai pu¡in prin tablo-
urile expuse, din când în când, pe la Saloane…”  Iar sculptorul Vasile Blendea
afirma în 1967: “De la pictorii lui Constantin Brânxcoveanu pânå aståzi, nimeni
n-a cucerit tehnica, podoaba ¿i luxul artei picturii iconografice ca Iosif Keber
din Tg.-Jiu ¿i din întreaga ¡arå.”

Într-o viitoare monografie, acest capitol al picturii monumentale trebuie
så fie, cu siguran¡å, unul distinct, în care så se regåseascå, la un loc, întreaga
iconografie ecleziasticå, fie cå aceasta se aflå în låca¿urile de cult din Asia,
din Occident sau din ¡arå. Så men¡ionåm aici bisericile “Sfântul Mihail ¿i
Gavril”, “Sfin¡ii Apostoli Petru ¿i Pavel” ¿i “Sf. Nicolae ¿i Sf. Andrei”
din Tg.-Jiu. Apoi, biserica “Sf. Elefterie” din Bucure¿ti (ob¡inând Premiul I la
concuirsul de picturå pentru decorarea bisericii, în 1941, ¿i atribuindu-i-se
suma de 75. 000 lei). Så amintim, apoi, biserica din Novaci, dar ¿i una mai
pu¡in cunoscutå pânå acum: e vorba de biserica de la Bråila, din cartierul
Radu Negru (suburbie în 1941 cu aproape 1000 de familii de demobiliza¡i din
primul råzboi), împodobitå dupå modelul Månåstirilor de la Arthos. Dupå

cercetårile noastre, pictorul a executat ¿i tâmpla sfântului loca¿, iar la sfin¡irea
acestuia, din noiembrie 1941, vicarul Eugen Suceveanul de la Sfânta
Episcopie a Buzåului a adus mul¡umiri ¿i cuvinte de laudå renumitului artist
gorjean. Aflåm, de asemenea, cå numele pictorului Iosif Keber “este încrustat
în marmurå, cu cinste, pe frontispiciul Månåstirii Cernica”, alåturi de cel al
prim-ministrului de atunci, patriarhul Miron Cristea” (anun¡ comemorativ dat
de familia Påtruicå Alexandru, la 17 aprilie 1996, în “Gorjeanul”). Sunt, desigur,
¿i alte låca¿uri de cult în care penelul inspirat al Marelui Artist ¿i tehnica
utilizatå au dat na¿tere la sute ¿i sute de metri påtra¡i de picturå monumentalå
¿i artå decorativå. Så remarcåm, în toate acestea, atât naturalitatea chipurilor
cât ¿i o anumitå expresivitate ideaticå, un echilibru, a¿adar, între realitate
(conturatå riguros) ¿i transfigurarea (de tip “expresionist”). Pe aceastå idee
a umanizårii miturilor biblice, în general, a iconografiei ecleziastice, merge
pictura monumentalå în stil neobizantin, a lui Iosif Keber, o picturå de contur
impresionist, de o pensula¡ie caldå, echilibratå, de un realism liric ¿i destul
de expresiv pe latura ineluctabilului mister al ,,Clipei” oprite.

*

Într-o evocare intitulatå “CINE ESTE PICTORUL IOSIF KEBER ?”,
semnatå de Jean Bårbulescu în propria-i gazetå din 18 noiembrie 1937, marele
gazetar de altådatå preciza cå, dupå absolvirea Academiei de specialitate a
Artelor Frumoase din Bucure¿ti, “d-sa a cåutat så aprofundeze arta biseri-
ceascå, studiind atât monumentele istorice din ¡arå cât ¿i din stråinåtate,
unde a avut prilej så-¿i desåvâr¿eascå cuno¿tin¡ele ¿i talentul såu”. Sunt
amintite lucrårile monumentale, mai toate ob¡inute prin concurs, de la bi-
sericile: “Spirea Veche”, “Precupe¡ii Vechi”, “Popa Chi¡u” ¿i “Delea No-
uå” (BUCUREªTI), “Sf. Arhangheli” ¿i Catapeteasma Catedralei “Sf.
Dumitru” din Craiova, “Sf. Apostoli” din Caracal, Biserica Månåstirii
Cernica, cea din Turche¿-Bra¿ov, precum ¿i trei låca¿uri de cult gorjene la
Novaci, Urdarii de Jos ¿i Såcelu.

La aceastå primå listå, întocmitå de Jean Bårbulescu, acum 60 de
ani, putem adåuga, iatå, acum, urmåtoarele låca¿uri de cult înzestrate cu
frescå în stil neobizantin ¿i artå decorativå de artistul care, chiar trecut de 90
de ani ¿i complet lipsit de auz, nu pregeta så urce pe schele. Biserica “Sfântul
Elefterie” - Bucure¿ti, Biserica “Sfin¡ii Arhangheli Mihail ¿i Gavril”-
Craiova ¿i Biserica din Gherce¿tii Noi (Dolj), Catedrala din Drågå¿ani,
Biserica Månåstiri Dealu (altarul ¿i catapeteasma), Catedrala Episcopalå
din Sibiu, Catedrala din Rådåu¡i-Suceava, Catedrala din Tg.-Jiu (restau-
rarea frescelor lui Mi¿u Pop), Biserica-paraclis a Familiei Tåtårescu de la
Poiana-Rovinari (frontispiciul), reconstruitå, iatå, odatå cu aducerea An-
samblului arhitectural “Gh. Tåtårescu” la Curti¿oara (inaugurarea având
loc  la 21 iulie 2002).

Se adaugå la acestea zugråvirea catapetesmei la Biserica Ortodoxå
Românå din Ierusalim, precum ¿i panourile pentru Biserica Ortodoxå din
M•nchen – panouri care au ajuns, din pricina råzboiului, så împodobeascå,
la Strehaia, catedrala din localitate.

Multe din proiectele ¿i schi¡ele de picturå bisericeascå au ajuns, cu
voia artistului, în colec¡iile Patriarhiei Române.

O picturå de 1x2 m ,  “ADAM ªI EVA” – pe tema påcatului, a izgonirii ¿i
remu¿cårii – a fost achizi¡ionatå, de la Salonul Oficial din Bucure¿ti (1925),
de un colec¡ionar american din Philadelphia (Schor), împreunå cu un tablou
“NATURÅ MOARTÅ” (a se vedea recenta monografie “IOSIF KEBER”, sem-
natå de publicistul pite¿tean Octavian Ungureanu, în 1996, apårutå sub egida
Bibliotecii Jude¡ene ,,Christian Tell”).

Opera monumentalå a lui Iosif Keber – aprecia Jean Bårbulescu,
comentând cu talent iconografia în stil neobizantin de la Biserica “Sfin¡ii
Apostoli Petru ¿i Pavel” din Târgu-jiu, cu prilejul târnosirii din 1937 – este
“impunåtoare prin simplitate cât ¿i prin måre¡ie, douå no¡iuni ce se întregesc
într-un tot armonios”, fiind vorba de ,,scene luate din iconografia noastrå
ortodoxå, compuse ¿i studiate în armonia cadrului arhitectural, scene care
tråiesc sufletul mistic al ac¡iunii lor.”

“Câtå lini¿te ¿i câtå seninåtate se desfå¿oarå din scena Na¿terii Dom-
nului, de exemplu – compozi¡ie verticalå, cum se zice în limbajul tehnic – ¿i
cât de înfrico¿åtoare se prezintå cealaltå scenå, Învierea Domnului, o
compozi¡ie dezvoltatå pe principiul diagonalei!

Aici, de o parte ¿i alta, vezi grupuri de solda¡i trânti¡i la påmânt (pågâ-
nismul), låsând liber centrul bol¡ii Mântuitorului. Nimic for¡at, totul normal,
ca o realitate. În turlå, Mântuitorul (<Pantocrator>) predominå sfântul loca¿.
O figurå magistralå, stråjuitå de cele douå cete îngere¿ti, ca un zid de cetate.
Dar Sfânta Nåscåtoare din interiorul altarului? Cât de minunat este înfå-
¡i¿atå!”  Toate frescele sunt “uimitoare ca execu¡ie artisticå” ¿i “durabil lucrate”.

“Din opera sa – încheia gazetarul, intuind exact dimensiunea exprimatå
a spiritualitå¡ii evanghelice – se degajå nu numai arta picturalå ¿i artisticå,
dar mai ales latura moralå, care då acel sim¡åmânt mistic de care sunt på-
trunse bisericile stråmo¿ilor no¿tri.” Cå Iosif Keber este un neîntrecut pictor
de biserici au spus-o mul¡i speciali¿ti ¿i oameni de culturå din epocå, fårå
înså a insista asupra chestiunii sau a  i  se dedica exegeza ilustrativå.

“A face artå – scria artistul în 1982 – este rezultatul lucrului animat de
iubirea pentru frumos ¿i adevår, care, unite fiind, ating sublimul.”

Aceastå “iubire pentru frumos” ¿i acest “adevår” le exprimå dim-
preunå pictura sa monumentalå, artistul fiind, prin excelen¡å, “un tempera-
ment liric” (PAUL REZEANU, 1982, Expozi¡ie omagialå la Muzeul de Artå
din Craiova - O. Ungureanu, “IOSIF KEBER”,1996).

Un alt comentator, GHEORGHE COSMA, consemna în Catalogul
Expozi¡iei de graficå, din 1986, organizatå la Muzeul de Artå din Craiova:

“Pre¡uit mai cu seamå ca pictor monumentalist, ca autor a numeroase
fresce ce împodobesc adificii biserice¿ti în mai toate zonele ¡årii, Iosif Keber,
venerabilul pictor gorjean, a fost mai pu¡in ¿tiut ca desenator, gravor ¿i pictor
de ¿evalet. S-a uitat adesea de marea lui voca¡ie ¿i pasiune de grafician, rod
al unei munci tenace, de o con¿tiinciozitate exemplarå, manifestatå cu suc-
ces încå din anii adolescen¡ei, activitate care, de fapt, constituie cheia suc-
cesului såu în pictura muralå ¿i în aceea de ¿evalet. Toate acestea aratå cå
pictura lui Keber este îndelung pregåtitå, meticulos elaboratå, relevând o
mare disciplinå de lucru ¿i o înaltå probitate profesionalå (…).

Studiile fåcute la Bucure¿ti ¿i M•nchen îi deschid noi orizonturi artistice,
îmbogå¡indu-i cuno¿tin¡ele despre figura umanå ¿i compozi¡iile despre
propor¡ie, echilibru plastic ¿i armonie cromaticå” (apud O. Ungureanu, Op.
cit., p. 46-47). Arta lui Iosif Keber dovede¿te siguran¡a omului modest ¿i
maturitatea spiritului echilibrat, care tråie¿te în acord cu lumea din jur ¿i în
armonie cu natura înså¿i. Ca pictor monumental, crede eseistul gorjean GRI-
GORE SMEU, Iosif Keber “este cunoscut ¿i recunoscut, având realizåri de
prestigiu”, ca desenator, înså, råmânând “un necunoscut în raport cu publi-
cul”: “Mapele cu schi¡e, cu sutele de schi¡e, ne relevå în Iosif  Keber un mare
artist al desenului, al acelui desen  “din mers” – în special – peisaj cu o tu¿å,
deopotrivå gra¡ioaså ¿i nervoaså, abundând în spontaneitate ¿i lirism”.

Acela¿i “sentiment de curat, de tonic, de vitalitate”, exprimat “fårå
ambiguitå¡i ieftine sau încifråri savante”  îl sesizeazå în arta lui Keber
FLORIN ROGNEANU. Pentru ca AMELIA PAVEL så fie mai categoricå:
“Un capitol de o importan¡å cu totul deosebitå – ¿i o noutate în istoria artei
române¿ti moderne – este cel al desenelor ¿i gravurilor lui Iosif Keber. Expuse,
unele din ele, cu decenii în urmå, la Saloanele oficiale bucure¿tene, aceste
desene, ¿i în special schi¡ele, vorbesc despre o spontaneitate a sim¡irii ¿i a
gestului grafic, revelatoare a unei ascu¡imi artistice de prim rang (…). Uneori
aceste desene sunt colorate, cu materia u¿oarå a acuarelei, pe care Keber
¿tie s-o mânuiascå îndemânatic ¿i precis.”

În monografia sa din 1980 dedicatå pictorului, istoricul de artå ION
MOCIOI scria cu privire la arta monumentalå executatå de marele artist
gorjean urmåtoarele, relevând distinc¡ia ¿i originalitatea viziunii ¿i spiritualitå¡ii
keberiene: “Numai un talent viguros ¿i meticulos, insistent ¿i bine pregåtit ,
putea aduce un suflu înnoitor dupå succesul trecut al pictorilor reali¿ti Mi¿u
Popp, Tattarescu, Grigorescu ¿i al altor arti¿ti români. Urma¿ii acestora în
pictura monumentalå copiau fårå discernåmânt opere stråine, fårå a avea
måcar meritul unor reproduceri de calitate (…) Tehnica dificilå, unele cuno¿-
tin¡e intime ale acestei capricioase îndeletniciri artistice, descoperite prin
cercetåri personale, cât ¿i studiul asiduu al compozi¡iei monumentale i-au
conferit lui Keber locul înnoitorului, dacå nu al reformatorului – a¿a cum îl
considera Brâncu¿i (…).

Culoarea frescei pictate de Keber este caldå, desenul este degajat de
detalii, compozi¡ia este o profunzime de scene, figuri ¿i ornamenta¡ii armo-
nios asociate, ambian¡a fiind dominatå de o tonalitate temperatå datå de
galbenul în tonuri ce resping întunecimea zidurilor afumate. E o picturå ce ne
aduce în fa¡a unui creator care a ¿tiut så facå, nu numai din munca de ¿evalet,
dar ¿i din aceea de pe schelele frescelor biserice¿ti, o împlinire de artist ce-¿i
revendicå dreptul consemnårii în pagini de istoria artei române¿ti.

Keber, alåturi de Brâncu¿i ¿i de urma¿ii lor, face din Târgu-Jiu un centru
artistic al plasticii secolului XX…” (Op.cit.,pp.33-34).

*

Într-o AUTOBIOGRAFIE în 200 de pagini dactilo, care s-a pierdut
(?!), autorul inten¡iona så publice “al doilea capitol, cel cu pictura monumen-
talå, ca pe urmå så revede¡i Cap. III cu reflec¡ii sau cugetåri picturale” (din
scrisoarea datatå 4 iulie 1985, Tg.-Jiu, adresatå prietenului såu de la Pite¿ti,
gazetarul Oct. Ungureanu). Într-o altå scrisoare cåtre acela¿i amic, Keber îi
sugera acestuia så scrie despre ,,colega de breaslå” Anca Zgarburå, afirmând
cå el însu¿i de¡ine “multe taine în ale picturii bioserice¿ti” ¿i cå fusese “calificat
cu nota  <excep¡ional> în tehnica frescei…” O gafå memorabilå fåcutå de
autoritå¡ile regimului totalitar în legåturå cu arta sa monumentalå dateazå
din perioada când Keber picta altarul ¿i tâmpla de la Månåstirea DEALU,
lucrare pe care Comisiunea Monumentelor Istorice (din care nu fåcea
parte nici un specialist în picturå!) a gåsit-o “neinspiratå”, decretând abuziv:
”Pictorul Keber så ¿teargå ce-a fåcut!” La aflarea telegramei cu pricina, Prea
Fericitul Pårinte JUSTINIAN MARINA, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, ia apårarea pictorului ¿i o atitudine fermå: “Pictorul Keber så continue
lucrarea…” În semn de pre¡uire ¿i recunoa¿tere a întregii sale arte monu-
mentale, împodobind cu måestrie låca¿uri de cult de pe întreg cuprinsul ¡årii,
dar ¿i în stråinåtate, cu o impresionantå iconografie în stil neobizantin, Pa-
triarhia Românå acordå Pictorului, la 4 august 1988, cu prilejul împlinirii a
91 ani de via¡å, distinc¡ia bisericeascå “CRUCEA PATRIARHALÅ” pentru
mireni. Iatå textul în¿tiin¡årii semnat de episcopul Vasile Târgovi¿teanul,
vicar-eparhial: “Avem deosebita plåcere de a Vå face cunoscut cå, pentru
deosebitele merite tehnice ¿i artistice de care a¡i dat dovadå în peste 50 de
ani de practicare a picturii biserice¿ti, timp în care a¡i înve¿mântat cu picturå
un mare numår de biserici din cuprinsul PATRIARHIEI ROMÂNE, pentru
aportul pe care l-a¡i avut la formarea de noi cadre de pictori, precum ¿i pentru
activitatea depuså ca membru al Comisiei de picturå bisericeascå, la
popasul aniversar al celor 91 de ani de via¡å al dv., Prea Fericitul Pårinte
TEOCTIST v-a acordat distinc¡ia bisericeascå  CRUCEA PATRIARHALÅ
pentru mireni. Înalta distinc¡ie de care v-a¡i învrednicit, v-a fost înmânatå
în ziua de 20 iunie 1988. Urându-vå în continuare ca Bunul Dumnezeu så vå
dåruiascå via¡å îndelungatå, cu sånåtate ¿i putere de muncå, vå împårtå¿im
arhiere¿ti binecuvântåri…”

Aceastå publicå recunoa¿tere din partea înaltului for al B.O.R. încu-
nuneazå munca de o via¡å a Marelui Keber la împodobirea ¿i înzestrarea
atâtor ¿i atâtor loca¿uri de cult, de pe cuprinsul ¡årii ¿i, în câteva cazuri, ¿i de
peste hotare. El råmâne în istoria picturii române¿ti unul din clasicii manierei
neobizantine, condtituind, totodatå, un model puternic pentru genera¡ii întregi
de pictori ¿i restauratori de frescå monumentalå bisericeascå.

Un maestru al picturii neobizantine Un maestru al picturii neobizantine Un maestru al picturii neobizantine Un maestru al picturii neobizantine Un maestru al picturii neobizantine Iosif  KeberIosif  KeberIosif  KeberIosif  KeberIosif  Keber     Z. CârlugeaZ. CârlugeaZ. CârlugeaZ. CârlugeaZ. Cârlugea
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Dogele era asistat de ¿ase consilieri, formând “Micul
Consiliu”. Forma de republicå aristocrat-oligarhicå atinge
punctul de maximå autoritate în 1297, când se stabile¿te
regula potrivit cåreia “Marele Consiliu” este singurul for
care îi nume¿te pe to¡i cei ce de¡in func¡ii înalte în
Republicå, inc1usiv pe doge. În acela¿i timp, “Marele
Consiliu” exercita un control foarte riguros pentru ca
nimeni, nici chiar dogele, så nu poatå îndråzni så încalce
legile statului. Organ executiv creat în acest scop ¿i
investit cu puteri extraordinare era “Consiliul celor zece”.
Când, în 1355, dogele Marino Falier a încercat så-¿i
impunå în mod absolut puterea personalå, “Consiliul celor
zece”, format atunci, l-a judecat, l-a condamnat ¿i dogele
a fost decapitat

Continuitatea existentei ¿i formei constitutionale a
Republicii Venetiei este un fapt unic în istorie. Gratie
acestei forme constitu¡ionale Vene¡ia a ajuns ¿i s-a
mentinut la rangul de mare putere, care trata de la egal la
egal cu Franta, cu Spania, cu Imperiul Romano-Germanic
¿i chiar cu statul papal. Prosperitatea ei economicå a primit
o grea loviturå în secolul al XV-lea, când Asia Micå ajunge
sub puterea turcilor, ¿i când portughezii, descoperind un
nou drum maritim spre Orient, le-au smuls vene¡ienilor
monopolul comer¡ului cu India, în primul rând. Încå timp
de douå secole, comer¡ul cu ¡årile europene ¿i strålucita
dezvoltare a me¿te¿ugurilor ¿i industriei sale îi vor mai
asigura - pânå prin 1700 - un nivel ridicat de bunåstare
economicå.

Odatå cu ocupa¡ia napoleonianå, în 1797, ultimul
doge, Ludovico Manin, a fost înlåturat ¿i Republica
Vene¡ia a fost desfiin¡atå, dupå o mie de ani de glorioaså
existen¡å. Cu toate acestea, prin farmecul a¿ezårii sale ¿i
prin atât de spectaculoasa sa istorie, prin culturå ¿i prin
vraja artei pe care a creat-o, Vene¡ia a continuat ¿i va
continua så ramânå încântåtoarea Serenissima ...

CONFIGURAºIA URBANISTICÅ A VENEºIEI
În jurul anului 1300 aria Vene¡iei actuale era aproape

în întregime edificatå; de pe atunci era stråbåtutå de mult
mai multe canale. Canale! De fapt, la Venetia poarta
numele de “canale” numai cele dinafara ora¿ului, cele
care stråbat laguna; în interiorul ora¿ului, numele de
“canale” este rezervat numai celor mai largi ¿i mai
importante - Canal Grade (lung de 3.800 m, larg de la 30
Ia 70 m, adâncime maxima 5,20 m), Canale della
Giudecca (lung de 1.680 m, largimea medie 300 m),
Canale di Canareggio ¿i alte trei sau patru, mai pu¡in
însemnate. Toate celelalte poartå numele de rii (pluralul.
de la rio - “râu”), pentru cå traseul lor urmeazå cursul
râurilor cu numeroasele lor ramifica¡ii care acum
1500-2000 de ani stråbåteau întinderea mlå¿tinoaså
devenitå apoi marea lagunå vene¡ianå.

Prin construirea de case pe terenurile mai solide, mai
rezistente - adicå pe cele 116 insule amintite, - încetul cu
încetul aceastå re¡ea de foste râuri au devenit canale.
Construc¡iile au trebuit så se adapteze mersului capricios
al acestor foste râuri, pentru a putea exploata la maximum
foarte neregulatul ¿i foarte pu¡inul teren disponibil, apt a
sus¡ine o construc¡ie. De aceea ¿i sistematizarea stradalå,
trebuind så urmeze traseul canalelor, are un aspect de
labirint; din acela¿i motiv, ¿i unele palate, chiar de trei
etaje, au uneori traseul fa¡adei nu rectilinear, ci u¿or curbat.

În raport cu edificiile ¿i cu spa¡iile pietonale din fa¡a
¿i de-a lungul lor se disting trei tipuri de canale. Unele
sunt flancate de edificii care parcå råsar direct din apå ¿i
care se oglindesc în luciul apei, pentru cå fa¡ada ¿i
principala poartå de intrare în palat dau spre canal (cum
sunt fa¡adele celor peste o sutå de palate de pe Canal
Grande). Bineînteles cå, în spate, fiecare palat (numarul
lor depå¿e¿te cifra de 3.000) are o curte ¿i deci ¿i o ie¿ire
pe uscat. Alte canale au o stradå pietonalå pe una din
laturile lor, - strada numita fundamenta. În fine, alte canale

au cate o fundamenta de-a lungul ambelor laturi. La
Vene¡ia stråzile - altele decât cele de-a lungul canalelor,
¿i care uneori pot så fie înguste chiar de 2-3 m. - se numesc,
de obicei, calli (sing. calle). Tipuri mai rare de stråzi sunt:
via - o stradå largå ¿i de datå recentå; sa/izzada - denumire
datå uneia dintre cele dintâi stråzi pavate cu piatrå
(salizzo); sau lista - strada care trecea prin fa¡a palatului
unui ambasador.

Cele peste o sutå de canale vene¡iene sunt traversate
de aproximativ 400 de poduri, de diferite tipuri, care în
anul 1500 erau încå din lemn (¿i azi mai sunt cinci sau
¿ase poduri din lemn; unul din cele trei poduri care
traverseazå canalul Grande este tot din lemn). Între
podurile monumentale din piatrå celebre sunt “Ponte di
Rialto” ¿i “Ponte dei Sospiri”. Pie¡ele vene¡iene se numesc
campi (sau, când sunt mai mici, campielli); una singurå în
Vene¡ia poartå numele de pia¡å: Piazza San Marco.

Vehicolul tipic al Vene¡iei este, cum se ¿tie, gon-

dola. Cuvântul derivå din grecescul kondi care înseamnå
“scoica”. Gondola - care exista aici încå de la sfar¿itul
secolului al IV-lea - este un tip de ambarca¡iune care nu
seamånå cu nici un alt tip de barcå: foarte docila la
manevrele atât de dificile ale gondolierului - care vâsle¿te
stând în picioare ¿i cu o singurå vâslå, - pare a fi o barcå
foarte fragilå, nesigurå; în realitate, datoritå tocmai formei
sale este foarte stabilå, foarte sigurå. Are dimensiuni fixe:

11 m lungime, 1,75 m lå¡ime ¿i transportå pânå la 6
persoane. În centru are un felze, un fel de cabanå
minusculå, cu u¿å ¿i ferestruicå demontabilå, cabanå
folositå numai iarna ¿i în intemperii de duratå. Pânå în
secolul al XVI-lea gondolele erau de diferite culori ¿i
aveau doua rostre sau “ciocuri”, la prova ¿i la pupa; dar în
1562 guvernul Vene¡iei a ordonat ca toate gondolele sa
fie vopsite în negru. De atunci gondola ¿i-a påstrat forma
actualå, - cu un singur rostru la prova, având forma unei
halebarde din¡ate.

Spre deosebire de ora¿ele moderne, în Vene¡ia n-au
existat, separate, zone reziden¡iale aristocratice ¿i cartiere
populare. Multe palate ale nobililor aveau încåperi situ-
ate la demisol sau plasate între etaje, încåperi în care
locuiau familii cu posibilitå¡i economice foarte modeste.
Boga¡ii traiau astfel cot la cot cu cei saraci.

Palatele marilor familii aristocratice n-aveau aspect
de fortårea¡å sau de castel ca în alte ora¿e italiene
medievale; printre altele, ¿i pentru motivul cå în Vene¡ia
forma oligarhicå de guvernare era o piedicå în calea
ambi¡iilor marilor familii de a ajunge la o putere autoritarå.
Din punct de vedere arhitectonic, ceea ce caracterizeazå
aproape toate fa¡adele palatelor Vene¡iei este
predominanta golurilor asupra plinurilor în partea
medianå a edificiului, ornamentatå cu logii suprapuse pe
douå rânduri, care corespund saloanelor centrale; în
schimb, în pår¡ile laterale ale edificiului predominå
plinurile, în care se deschide câte o fereastrå sau un mic
balcon în dreapta ¿i în stânga logiei.

Alte elemente caracteristice multor case sau palate
vene¡iene sunt: scårile interioare care din curte urcå la

logia de la etaj; altanele, cum sunt numite terasele de
lemn construite pe acoperi¿, împodobite cu lampioane,
cu plante, cu flori; loc de reuniune familiala în serile de
varå (dar ¿i locul unde vene¡ienele fåceau plajå,
expunându-¿i mai ales pårol, pentru ca sub ac¡iunea
razelor solare så capete acea culoare de blond auriu al
frumoaselor din tablourile lui Tizian ¿i Palma il Vecchio).

Cum sunt construite casele, palatele, bisericile din
Vene¡ia? Tehnica constructivå este foarte originalå,
absolut unicå. Iatå în ce constå: terenul insulelor lagunei
este foarte pu¡in consistent: nåmol tasat pe un fundal
aluvionar. Abia la 6 sau 7 metri adâncime începe un strat
compact de argilå amestecatå cu nisip, strat numit de
vene¡ieni caranto. Sub acest strat este o zonå freaticå, de
påmânt îmbibat de apå; sub aceastå zonå freaticå este un
strat cu depozite de turbå; în fine, dedesubtul acestor
depozite - pungi de gaze naturale, de gaz metan. Funda¡ia
unei clådiri trebuie så coboare pânå la stratul compact de
argilå ¿i nisip, pânå la caranto, care nu este nici el foarte
solid; dar faptul ca stå pe celelalte trei straturi, elastice ¿i
comprimabile, pe care le-am amintit, asigurå o funda¡ie
suficient de solida pentru un masiv palat de 2-3 etaje. ªi
iatå în ce fel, iatå care e tehnica acestei “funda¡ii indirecte”,
cum spun constructorii de azi:

Trunchiuri cu unul din capete ascutite, groase ¿i
noduroase, de stejar sau de zadå, ori de larice (un coni-
fer), lungi de 7-8 metri, se înfig bine în påmânt pânå intrå
adânc în stratul de caranto. Se infig, bineînteles, foarte
multe trunchiuri, aproape unul lângå altul, aliniate de-a
lungul fâ¿iei de teren - a planului c1ådirii - pe care se vor
înalta ridurile edificiului; sau - în cazul edificiilor foarte
masive - trunchiurile sunt înfipte în cercuri concentrice
sub toatå aria viitoarei c1ådiri. (Se ¿tie cå, de pildå, marea
biserica “della Salute” este construita aproximativ pe
11.000 de asemenea trunchiuri de funda¡ie). Pe capetele
de sus ale acestor trunchiuri se fixeazå douå rânduri
încruci¿ate de scânduri foarte groase de lemn de stejar, pe
care se va ridica funda¡ia propriu-ziså, formatå din blocuri
de piatrå; abia baza acestei funda¡ii de piatrå ajunge la
nivelul apelor lagunei! Trunchiurile de lemn ale funda¡iei,
în loc så putrezeascå cu timpul în mediul umed (cåci
lemnul putreze¿te numai dupå ce vine din nou în contact
cu aerul), suferå odatå cu trecerea anilor un proces de
mineralizare, care le face din ce în ce mai rezistente; încât
se poate spune cå Vene¡ia nu este “construitå”, ci “plute¿te”
pe apå! Iar in zidurile c1ådirilor se incastrau bârne de
lemn, ceea ce sporea elasticitatea construc¡iei; drept care,
nici o construc¡ie din Vene¡ia nu s-a pråbu¿it vreodatå
din cauza cutremurelor.

Foarte originalå era ¿i modalitatea de construc¡ie a
pu¡urilor. Fiecare campo sau campiello avea (toate  se
påstreazå ¿i azi) måcar o fântânå publicå, cu ghizdul ei de
piatrå sau de marmurå, adeseori cu sculpturi în basorelief
care fac din ea un adevårat obiect de artå. Dar ce apå se
bea din aceste fântâni? ¿i cum erau construite? Iatå cum:
întreaga suprafa¡å a pia¡etei era excavatå pânå la o
adâncime de 5-6 metri. Pere¡ii excava¡iei erau cåptu¿iti
cu argilå, spre a-i face impermeabili. În centrul excava¡iei,
pe o lespede de piatrå, se construia, din cåråmizi speciale,
cilindrul pu¡ului; cilindrul cåruia i se låsau la bazå câteva
mici gåuri. Apoi întreaga excava¡ie se umplea cu nisip ¿i
pietri¿ de râu, - ¿i pia¡a se pava, låsându-se deschise patru
orificii, situate în col¡urile pia¡etei. Prin aceste orificii
apa de ploaie cåzutå în pia¡å ¿i de pe acoperi¿urile caselor
din jur intra, påtrundea stratul de 5-6 metri de nisip ¿i
pietri¿ - devenit o adevåratå cisternå subteranå, - de unde
se infiltra prin orificiile de la baza cilindrului ¿i umplea
cilindrul de cåråmizi al pu¡ului. Încât, pânå în secolul
trecut, când sistemele moderne de apeducte au adus apa
de båut de la mari distan¡e, vene¡ienii au båut apa de
ploaie perfect potabilå, mineralizatå fiind prin penetrarea
în stratul de nisip ¿i de pietri¿ din adâncul fiecarui campo
sau campiello. Aceasta e Vene¡ia: încantatoare ¿i plinå la
tot pasul de surprize!

ETERNA VENEºIE - LA SERENISSIMA(continuare
din pagina 52-a)
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CUM A LUAT NAªTERE VENEºIA?

P  rima întrebare pe care, spontan, ¿i-o pune oricine
se aflå pentru prima oarå în contact cu Vene¡ia, este:
cum a fost cu putin¡å så ia na¿tere un astfel de ora¿?
Pentru cå, într-adevår, Vene¡ia este un ora¿ ireal, un ora¿
fantastic, incomparabil, absolut unic în lume; nu numai
prin felul în care a luat na¿tere, nu numai prin fascinanta
sa frumuse¡e naturalå ¿i mai ales artisticå, nu numai prin
grandioasa sa istorie ¿i civilizatie, ci ¿i sub alte aspecte,
concrete, de amånunte, så zicem, tehnice; adicå, de con-
figura¡ia sa urbanisticå, de metodele constructive
folosite, cu totul ¿i cu totul neobi¿nuite, nemaiîntâlnite
- fårå îndoialå - în nici un alt ora¿.

Deci, cum a luat na¿tere Vene¡ia? De ce, când ¿i
cum a fost posibilå constituirea acestei a¿ezåri umane ¿i
- practic, tehnic - cum a fost posibila constructia unui
asemenea ora¿?

Primul råspuns ni-l va da, fire¿te, configura¡ia geo-
graficå a locului, precum ¿i vicisitudinile istoriei.
A¿adar, mai întâi, ce aspect global are ora¿ul, cum apare
Vene¡ia våzutå din avion? Ca un ora¿ îngråmådit ¿i foarte
dens, ocupând parcå o insulå care måsoarå, între punctele
sale extreme, de la est la vest, cam 4 km. (exact: 4.260
m.), iar de la nord la sud, ceva mai mult de doi kilometri
¿i jumåtate (exact: 2.790 m). Un ora¿ situat într-o lagunå,
- laguna Vene¡iei: por¡iunea din bazinul unei måri,
Adriatica, separatå aproape complet de mare printr-un
cordon litoral. Dinspre nord, pornind dinspre uscat
(“terra ferma”),distan¡a pânå la “insula” numitå Vene¡ia
este de 4 km; distan¡a stråbåtutå de linia feratå ¿i de o
autostradå, construite pe o îngustå teraså artificialå
lungå de 4 km. Spre sud, Vene¡ia este apåratå contra
valurilor marii, pe o lungime de circa 40 km, de câteva
lungi limbi de påmânt (Pellestrina, Lido, Malamocco).
De ora¿ul Venetia mai ¡in ¿i multe insule din imediata
sa apropiere - Murano, Torcello, Burano ¿.a. în nord; ¿i
S.Giorgio, Giudecca, Lido, S. Lazzaro, S. Michele ¿.a.
Apoi, mai multe ostroave, pustii.

Spuneam cå din avion Vene¡ia apare ca un ora¿
ocupând o insulå. În realitate, Vene¡ia este construitå
pe 116 insule, foarte apropiate unele de altele, despår¡ite
de canale naturale (unele, la origine, albii ale unor foste
râuri), având lå¡imea între 4 metri ¿i 90-95 metri. Cel
mai mare, Canal Grande - care, având forma literei S,
împarte în douå Vene¡ia de la sud-est la nord-vest.
Canalele sunt trecute de peste 400 de poduri. Deo-
camdatå, atât despre aspectul general al Vene¡iei. Acum,
când ¿i în ce împrejuråri a luat na¿tere ora¿ul ¿i repub-
lica “Serenissima”?

În secolul al V-lea, nordul Italiei a fost invadat de
vizigo¡ii condu¿i de Alaric ¿i de hunii lui Atilla. Locui-
torii, mai ales cei din ora¿e - ¿i îndeosebi cei din Padova,
Aquileia ¿i Grado - s-au refugiat cu tot avutul lor pe
insulele mai mari din lagunå, începând din anul 451,
data tradi¡ionalå a fundårii Vene¡iei. (De fapt, o asemenea
datå nu poate fi precis stabilitå). Valurile de refugia¡i

s-au a¿ezat pe aceste insule, printre pu¡inii bå¿tina¿i bar-
cagii, care tråiau din pescuit, din produc¡ia ¿i din trans-
portul de sare marinå. S-au amestecat cu bå¿tina¿ii - ¿i
ace¿tia au fost, s-ar putea spune, primii vene¡ieni. Apoi,
invazia longobarzilor din anul 568 a provocat o migra¡ie
¿i mai masivå de refugia¡i din împrejurimi. Printre ei erau,
desigur, ¿i oameni mai înståri¡i, proprietari de turme de
bovine ¿i ovine, de cai ¿i de porci.

Popula¡ia aceasta de refugia¡i, stabilitå în lagunå,
s-a organizat prin anul 697, sub conducerea unei cåpetenii
militare, a unui dux, a unui duce, sau - cum se spune în
dialectul vene¡ian - “doge”. Probabil cå primul doge a
fost ales efectiv de locuitorii insulelor lagunei; în orice
caz, se afla sub ordinele împåratului Bizan¡ului. Dar dupå
mi¿cårile populare care au avut loc în Italia în anul 725,
dogii au fost ale¿i de adunårile populare. Din insula
Torcello, care devenise centrul comercial cel mai impor-
tant al lagunei, ¿i unde în 639 a început construc¡ia
grandioasei catedrale pe care o admiråm ¿i azi, popula¡ia
s-a extins pe acel “ciorchine” de 116 mici insule ce ocupau
spa¡iul Vene¡iei de azi; insule dintre care cea mai întinså
¿i mai centralå era cea pe care vene¡ienii o numeau “¡årmul
înalt”, în dialect Rivoalto, - azi Rialto. Când, la începutul
secolului al IX-lea, Pepin, împåratul francilor ¿i rege al
Italiei, a încercat så anexeze laguna, vene¡ienii au opus
rezisten¡å pe insula Rialto. În felul acesta aparându-¿i
independen¡a, vene¡ienii ¿i-au pregatit triumfalul drum
al expansiunii comerciale spre Orient; iar pe plan intern,
al organizårii unui stat sui generis - Republica Venetiei,
La Serenissima.

TRIUMFUL VENEºIEI ÎN ISTORIE
Drumul triumfal al Vene¡iei începe odatå cu expan-

siunea sa maritimå ¿i comercialå spre Orient; iar pe plan
intern, prin organizarea sa politicå într-un stat sui generis
- Serenissima Republica a Vene¡iei. Vene¡ienii sunt des-
cenden¡ii unui antic papor indoeuropean - vene¡ii - deose-
bit de celelalte popoare italice (inclusiv de etrusci), care
se stabilise în aceastå zonå; se ocupau în principal cu
comer¡ul - mai ales cu comer¡ul de ambrå - ¿i între¡ineau
raporturi de amici¡ie cu romanii, care i-au ¿i integrat în
mod pacific în imperiul roman. Voca¡ia pentru come¡ a
vene¡ilor antici s-a transmis cu rezultate excep¡ionale,
descenden¡ilor lor vene¡ieni.

Condi¡ia esen¡ialå pentru comer¡ul cu Orientul era
domina¡ia Adriaticei; domina¡ie pe care Vene¡ia ¿i-a asi-
gurat-o pe deplin încå din secolul al X-lea, dupå ce îi
distruge pe pira¡ii normanzi ¿i dupå ce devine o putere,
nu supuså ca pânå acum împåratului bizantin, ci o alia¡å
a Imperiului de Råsårit, fapt care i-a adus numaidecât nu-
meroase privilegii ¿i concesiuni. Vene¡ia participå ¿i la
marile expedi¡ii ale cruciadelor, con¿tientå de marile avan-
taje ce puteau rezulta de aici ¿i pentru a nu låsa câmp
liber ora¿elor rivale de pe coasta tirenianå, republicilor
marinare Genova, Pisa ¿i Amalfi. Cu multå hotårâre aderå
la cruciada a IV-a, furnizând masiv coråbii ¿i alimente;
energicul ¿i abilul doge octogenar Enrico Dandolo a ¿tiut
så manevreze în a¿a fel încât så ob¡inå maximum de

avantaje. Atunci, în 1204, au fost adu¿i, printre altele,
ca pradå din Constantinopol, cei patru cai de bronz
(singura cvadrigå romanå påstratå pânå azi), operå - se
crede - a marelui sculptor clasic grec Lysip, din secolul
al IV -lea î.e.n. (Faimoasa bazilicå San Marco, edificatå
pe locul unei biserici în care se påstrau moa¿tele sfântului
evanghelist furate în 828 de doi negustori din Alexan-
dria Egiptului, fusese terminatå în 1073, dar a fost în
continuare împodobitå cu opere de artå aduse din
Constantinopolul jefuit de cruciati).

In urma participårii la expedi¡iile cruciadelor,
Vene¡ia ¿i-a stabilit garnizoanele în ora¿ele maritime
nou cucerite Iaffa, Tyr, Acra, fapt care i-a lårgit
considerabil influen¡a în Siria ¿i Palestina. La începutul
secolului al XIII-lea, când expansiunea sa atinge
apogeul, influen¡a comercialå a Vene¡iei se extindea
pânå în Crimeea ¿i Marea de Azov, Asia Micå ¿i Golful
Persic. Prin Egipt - unde timp de secole ¿i-a asigurat
monopolul come¡ului - negustorii vene¡ieni aduceau
în Europa foarte cåutatele produse ale Indiei; în timp ce
din China vene¡ianul Marco Polo î¿i aducea bogå¡ii
personale imense; iar prin celebra relatare a cålåtoriilor
sale, Marco Polo furniza Europei primele cuno¿tinte
privind oamenii, ¡ara, via¡a ¿i civiliza¡ia Chinei.
Capitalurile investite în comer¡ îi aduceau vene¡ianului
un venit de cel putin 2o la sutå, încât Republica Vene¡ia
se bucura de o bunåstare economicå nemaiîntâlnitå în
nici o altå ¡arå ¿i dispunând de asemenea bogå¡ii,
“ciorchinele” de 116 insule mla¿tinoase s-au transformat,
prin munca ¿i geniul locuitorilor, într-un splendid ora¿
de piatrå ¿i de marmurå care, începând din acest secol al
XIII-lea, îi umplea de admira¡ie ¿i încântare pe to¡i
stråinii care veneau aici. (In secolul al XII-lea se
reconstruise - pe locul primului palat al dogilor, datând
din 814, incendiat ca ¿i urmåtoarele reedificari - palatul
ducal; palat amplificat, înfrumuse¡at ¿i restaurat în forma
actualå în secolul al XV-lea, dupå alte incendii
devastatoare).

AI doilea factor care a stat la temelia prestigiului,
prosperitå¡ii, strålucirii edilitare ¿i artistice a Vene¡iei,
a fost geniul såu organizatoric ¿i politic, talentul ¿i
inteligen¡a cu care ¿i-a administrat ¿i condus via¡a
internå. Iatå, în câteva cuvinte, cum se prezenta ¿i cum
func¡iona acest original ¿i atât de ingenios mecanism
politic, social ¿i administrativ al Serenissimei:

 Pe fundamentul prosperitå¡ii sale economice s-a
dezvoltat autoritatea regimului oligarhic, în statul în
care oligarhia aristrocraticå a de¡inut timp de atâtea
secole puterea. Astfel, în 1172 se instituie “Marele Con-
siliu”, compus din 480 de membri, apar¡inând numai
familiilor nobile, consiliu care controla activitatea do-
gelui. Marile familii vene¡iene erau în numår de 24;
dintre acestea, erau 16 a cåror vechime este atestatå do-
cumentar încå din secolul al VIII-lea: familiile Corner,
Bragadin, Giustinian, Falier, Contarini (care a dat 8
dogi), Dandolo (4 dogi) ¿.a. Acestora li s-au adåugat în
“Marele Consiliu” ¿i membrii altor mari (dar mai noi)
familii nobile - Foscari, Loredan, Mocenigo (care a dat
7 dogi), Vendramin etc. Numårul membrilor acestui
Consiliu a crescut de la 480 la 1.731 (la începutul seco-
lului al XVIII-lea). În schimb, numårul “marilor familii”
a scåzut: în secolul al XIV-lea erau 204; cu patru secole
mai târziu erau 111; iar azi au mai ramas aproximativ
40.
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